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W(zora; ~kS(~sg mlałg lDiejsc:~ W Wa sza
Na politechnice

stołeczne; wykład" zostały

Okola godz. 13-ej rek,t or ogło
sit s-tudentom v3TZądzenie,
zawiesza.iące wykłady i ćwicze
nia na politechnice.
Studenoi opuścili politeclliOj·
kę, nie wywołując
na ulicach
,niepokoju.
RÓWll1ież i na terenie W. S.
H. g;tmpv studentów nacjonalislycznych
usiłowały wywołać awantury,
jedna.k zdecydowana interwenśc;-:' ciągu dnia l)a.nowal w mie
cja rek tOlra nie dopuściła do
ekscesów. W"kłady odbywają
w~lędny spok6j.
WARSZAWA, 30 li's .topada.-- ,i~ normalnie.
Dziś wieczorem
rektor uni .. (PAT.) - W dniu 30 listopada
weJlSytefJu wVdal odezwę
do ' w godzinach od 11 do 13 trwały
młodzieży, wzywająJC ją do spo· ,
b6.iki na potiteehniee
koju i powrotu. do uoze~ni.
między po.s.zcze.gó~nemi grupaKRAKÓW, 30 l,i stopada. (Pat)
Wykłady w umwersyteeIe będą. mI studentów. BÓjki odbywały W dniu dzi!Yiejszym grwpki stuwznowione w piątek.
się na pięści, poniewalŻ zarzą dentów U5iłowaly
W'2!nieeić na uniwersyteeie bójPodobne odeZIWV wvdali rek lo- dzono
ki z akademikami żydami.
rzy politechniki i wyższej szkO-,' pozostawienie lasek w ~tnł.
\V
collegium medicum po
Iv handlu zagraniczn~. Na aGrwpa akademLków nacjonawyikładzie anactomji
kademji medvcvnv weterytna- listycznych usiłowa la
doszło do bó.fki,
ryjnej wV'kłady ni.e byłv _ za - nie dopuścić akademików tyw oza·s ie której
wiesztOlle
ł d6w do sal wykładowych.
LWÓW, 30 li&topada. (Palt.)
I"WÓW, 30 Hstopada. (Pat.)
przed południem w kośoie Noc z dnia 29 na 30 listopada
le 0.0. Je,zuitów odbyło się na- w oałem mieście przeszła zu·
bOŻE:'11lStwo ża \>hne
za spokój pełnie spokojnie. Zanotowano
duszy ś. p. GrotkowsJdego, przy .jedynie wy'padek wybicia szyb
licznym. udziale młodzieży. Po w mieszkalIliiu dora HemeTlinga,
naborLeństwie przywódcy mlo· przv uJ. Św. Zofji 40.
dzieżv rozdawa:Ii śród uczesłniStan zd!wwia
akademików
ków ulotki,
II Boema i Zamorskiego, przebywzywająee młodzież do zapl'ze· wających w woi,talu, nie budzi
stania dalszych eksces6w.
obaw.
Dziś

I

Awantury w stolicy

WKrakowie

I

Dziś

ma

nastaDić

BERLIN, 30 lilStopada. (pat.)
Zrupowtiedzian:a. na dzisia i konfe
rencja gen. Scbleicihera z Hitlerem nie doszła do skuJtku. Przywódcv naJrOdowych SOCjaJistÓIW
zamiast do Berlina,
p.rzybyJi
dziś rano do Weima,r u w rowarzyostwi:e szefa oddziałów szturmowych Roma. Do Weimaru
ro.s1ali
wezwam
uprzednio
wszyscy W'lnbiJtniejsi ws/póf.pracOW\ni~v Hitlera. Na na.rrady u "
dali się do Weimaruf: P'l"zewodniczącv ReilObJsta.gu Goelring, dr.
Frick, Strasser i Goebels. Przebieg narad trzymaJlly jest dotąd
w tajemnicy, wiadomem jest
jednruk, że dot~zyły OIIle SlPrawy ew. konferencji Hitlera z ge
llerałem Schleiche:rem.
Jak donosi wydany wieczorem komunikrut biura Conti, w
oloozeniu
mIDlSbra
Reichswehrv liOZlOlllo się, że dzisiejsze
SlPotkanie Hi.ttera :re Schleiche.
rem dojdzie do Slkitutk'll w czwar
tek P ()IJ)OJIlltdm:W. W kołach po-

lit~znych

jednak nie podziela
temhardZiej, że pl'aIsa narodowo - socjalistyczna wymźnie wskazuje
na bezcelo ",ość da1slzyc\h rozmów, dopóki nie nastą,pi zasadnicm :mniruna obecnego kursu
poliJtyki rządowej,
się te~ Oj:)tymitzmru,

Ninister Beck

. .

..

i r
zaw;eszon

żydów zostnło

stwa. Mamy pełną nadzieJę, z@
te wypadki nie powtórzą się i
nie zmuszą mnie do daleko idą
KRAKÓW, 30 Lis,topada. (Pat) cych zarz~ldze{l dla zrupewnieDzisiaj rektor uniwcrsytetu Ja- nia spokoju w uniwersytecie.
g:iellońskiego prof. Kutrzeba ' w
zwaąlZku z zajściami na terenie
gmachu uniwersytetu,
Wyd:lł
POZNAŃ, 30 listopada. (Pat.)
nas,tępującą odezwę do m'odzieDziś przed południem
odbyło
Ży akademickiej:
"Wczoraj i dzisiaj zaszły w się w kaplicy domu akademi<:obrębie gmachu
uniwersytetu kiego nabożeiistwo żałobnc za
spokój duSZY ś . p. GroVka.wskieniezwykle przykre wyipadki
usuwania ~wałtem kolegów z go. Po nabożellstwie odbył się
w gmachu uniwersytetu wiec o·
sal wykładowych.
gó1no - akademieki z udziałem
Są to
zgóra 2.000 studentów. Na wiepostępki niegodne mlodzit'ży
akademickiej, którą uznano ja- Cu wygłoszono szereg przcmó'
ko dojrzałą i dopuszczono
do wie11.
Po wiecu mfodzież
ruszylrt
korzystania z wolności akademickiej i która powinna sobie przez miasto chodnikami,
antyżydow·
zdawać s.p!a.wę, jak ma się za- wznosząc akr~vki
skie.
chowat i, że
wszelkie brutalne wystąpienia
Spo'k oju nic zakłóc<Yilo. Po nie licują z Jej honorem,
chńd po przdśchl przez mia!;t,}
jako tych, którzy mają tworzyć powrócił orzed gmach
iwerw pTzyszłośoi elitę spot-eczeń- sytetu i tam się rozwiąlZał.

kilku stUllentów
pokaleczonych.

..

WPoznaniu

nominacja n-ezaleinie

W tY'Ch warunIkach
kryzys
gabinetowy znowu się Plrzewleka.. Z leg.o 'Powodu pil'asa hug~n
beIlgow.ska Uljawntia 2'Jniecierpli.
wienie, domagając się od prezydenta Rzeszy oowzięcia decyGen. Schleicher
zji i UJtworzenia gabinetu prezydja,l.nego,
na MMe,go czele
.,GłÓd, głód"
w-idziala'b v najchętniej Papena.
Krwawe demonstracje
Prezydent Hiindenbur,g przybezrobotnych
jął dzilsiaj gen. Schleichera, kt6
BERLIN, 30 listopada. (Pat.)
ry zło,żył wed,J;~ doniesień praPl"Zed
jednYlDl z urzędów opiesy, spirawooo.a,n ie
o sytuacji
ki
społecznej w Berlinie
doprzesileni owej.
szło do powa:ŻlIlych
mhwrzeń
...
bezrobomych. Ty.s1ąmny tłum
BERLIN, 30 listopada. (Pat.) kl1Z~ząc: "Głód, ~6d", wtargWieczorny komunikat
biura nął do biur, gdzie dos!Zło do ()Conti inf01"lllu.ie, że koła miaro- stre,j walki między demonsłlran
daJne oczeknJą, że w dniu ju- taIDJi. a lllI'zoonilk amJ. Zaala·r motrze.iszym nastąpi
likwidae.ia WaJlle p<>g'O'towie polreyjne, depl'zeslJenia gabinetowego.
mOlIl'strantów rOZlproszybo.
Hindenblll'g - podk'1"Cśla koZaiburzenia
powtórz~y się
powrÓcił do Warszawy
munikat - niezale7m1e od tego, przed gmachem urzędu opieki
w.<~ RSZAW A, 30.11. (PA"!,
liziś o godz. 17,50
powrócił do czy Hitlel' przybędzie do Berli- społCCZlIlej, kt6rv mulS'iano oto·
Warszawy P. minister Beck w to na, zamianuje gen. Schłeiehera czyć kair donem policyjnym. Do
wal zystwie swego sekretarza Ol!()- kanclerzem Rzeszy, powierzając zaburzeń tych dos.zło z p()Wl()du
b.lstego i szefa sekre-tarjatu P. Dem mu mm_~ ttOrmowania nowego odmówienia bez!l'obortnYIID bobieIJego.
rządu.
nów żvwnościO'W}'lCh. Do podob

-

i~

od przyj; d

nych zabu:zel~ doszło prze.d ra~
tuszem dZle1mcy południowej
Berlina. R5wlIlocześnie prasa do
no·s i o szer~g'U g.trejkó~ na P1;Owincji,
jakie pows;łaJ:v na tle
walki o taryfy. Częściowo &1:reJ-

l ki

uwieiiczollc zostały powodz i'!
niem. M. in. do strejku przyłą
czyli się robotnicy, zatrudnieni
PTZV wielki," - oiecach w zakhdach metalurgicznych KruPP8
w Essen.
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czwartek, dn. 1 grudnia

wplatj preDU
za mł~slą( ero
do administracji

,.GIIDIU PORIUłłłEliO"
pI DTRKDWSK" 70.

t

1 XII

,

Ile

Dłuclmu

na

"GŁOSPORANN ~-~~=~~1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N_r_._3_~~.

Ligę

Sekretarjat w 600 pokojach
Li,ga n,a,rudów 'Przeżywa nietylko kryzys polityczny, le<:l i
kryzys "ikrVlZYlSO'wy", wY'Pływa,
jq,cy z ogólnej sy1uacji eikonomicznej państw w lidze ZJgru.l)o
wanych.
Budżet
.jej jest bardzo poważn:v,
a wydalbki ()Ilbrzymie,
sięgające
Stumy 31 m.iljonów
·,łlQltych .fraJl1lków w roku 1931.
SeJbetarJl:lt lilg.i pochlonął 17
luiljonó'w franlków, co nie jest
''''eczą dZIjWllą,

z walŻy w s.zy,

że

Jak jlUIŻ dOllieśli~y w depeszaclI, w dniu 28 ~,i,stopada Troc
ki w:\O'lglosił w Kopenhadze przemówienie w języku niemieckim
w obecności
5.000 osób. Na
wSltc:pie pod'zliękowa~ pwblicznaści, że racz)nła przylbyć, by wyslulchać jego wY'wodó',-. i za,Zllac:zył, że zamiarem je~o uic jest
rObienie propagandy pOlityCznej, lec'z poprostu naukowo zb:l
dać rewolUlCję rosy,jską, ponieważ wypadki, któTe ją PDIP'TZCdziły, są matlo znane.
l\Ió",'Ca twierdzi, jA) był zawsze, jak dzisiaj, komunistą; starzejąc się, c:złoM'ielk nie zmienia
się ta,k łatwo; spodJZlie'Wa się dać
jalSuy obraz rewo,l ucji, pon ie-

"gnany przywódca ko uniI

licach nie było nawet szos, a
Również na tym punkcie bur .
rów\Iwcześnie
pl1zystwiono żuazja zawiodła.
wp.rost do budo'wy kolei żelaz'f.roc.ki oświadczył, że .tuż od
nych. Am"l,ogiczl1ie- miała
się roku 1905 -przewidział bi-cog, .rar,zecz z przemysłem, który za - ki prz,\'jmą wypadlk i: Stronnickwi,tnął tam, gdzie poprzednio two bolszewickie odeg,rało rolę
żadne~o p'rzemysłu nie było.
pierwlSzolJ"zędnej wlUlgi w rewoNa'stc:pnie mówca
zajął się lucji. 'V 1917 mku Lenin wvsprawą P'y,"oluc.ii klas ludności. dał ze sweg-o wY'gITlania z FinBurżuazja powiedział - rUz landji parol: .,Krvz:ys dojrzewa.
wil1~ła si«:, !Ule nie miała kol'ze- StronnitCtwo bolSlZewik6w doko
ni w ludztc. Przeciwnie, w lu· nalo rewolucji październikowe"
dzie rosyjskim robotnicy stall mar'Sz ku zwycięzCom, z 7Jmnq
sic awaJigardą rewoludi.
krwią, ale z plomienncm zdeey~
Ti'ocki przypomniał wielkie lilowaniem".
zastęcpy chłO'pów i ni€sprawiedli
Tutaj Troc.ki składa hołd rewv podzia,t ziemi, który pI'zygo- wolucji.
\Viclu Judzi mÓWił{l:
tował społooznv przewrót.
bajka ta nie może portrwać dłu·
Na jesieni 1917 roku nnstąjpi- go, ani roku, ani miesiąca.
lo powstanie ehlo!Jów. Burżua- ,.Obecnie inaczej mówią. Rewoz.ia mogla przeprowadzić refor- hl c .la wytl'zymała Pl'Óbę".
llH~ roln[1. Ale chłopi połączyli
i\Iożnaby się zafPytać, czv resię z prolctal'jatem robotniczym wolucja wymaga tylu ofiar. który sta ic kh przvwódcą, i \Iówca nic tai, żP. odpowiedź na
lak czter'y mi~.iony I'obotników to pytanie naSUl\ya wiel~ tru<1pl'zemyslowyt'h znalazło się na nmki, ale zasuuą jego jest m6CzCIł' stu mil.lonów ehłopów. ",ienie bez ogródek.
Chlopi byli rezerwą ludzlq dla
Jeżeli się kryl)~ku.ie.
m.lciv
rewolucji. Narody uciśnione by sobie zdać ~l)raw~ z tego, jak
Iy drngą rezerwą. Co'pnnnla w długo rzecz la ln\'Hła. Ea\1itaobn=bie granic rosyjskich bn::. j- lizm trwał wieki, je'Ao zmierz'
dawało sit: 70 miJjonów wicl'ko- chcm była wo.ina !Świalowa. N'c

tylko najuowsza
"Paramountu"

sła wa

Tallu all Ba kheCid
fiaru

jednostkę
"rozraiCll!l.lJIlkolWą"
Każde z 54 ,państw ooowiąza
ne jeiS't płac.iJć iperw.ną liJczibę po·
wyższych

jedno<stClk OIdIPOW'ied
nio <lo lilC:Zlby sWOlich miesziR9ii

~3~ jednosiłlki), CZleIChosłowacja

pł!r'em

ości

Teksl akt
.Ra,lyfikacja otbUlStronna p.lk- przytacza

w

Wkrótce kino Palace

nie r

stwol'zyła l'aj na
~fówca cytuie słowa

taCh

••

le D a JI s w;eckiei

zdalnie

Sowietów o naj~erszych mas w SowJetach tnn daje

.,i~ zaJUiważy{;

trl o niea.g>res.1i pOlll1iędzy S(}Wl{~ PoISICe, jako o p.Ullstwie, o któ- o Z'awa1rtym t raik taci e, a raczd pogorszenie stosu.nków
land a Polską wywo'ała wie!c rego \\~zgl~dv dbać byłoby wa,r- o l11IolLywach jegQ zawarcia. Za- - niemie{!ki<:h".

kumenlaa·,zy. nietylko w paó:stwuch l1ajbaJl'dziej tym paktem
zaint-ereslowanych, a,]e i w ino.
nych.
Niezw"ikle
ciekawie
przedslatwia się pr,zedewszystkicm głos prasy niemieckiej,
która ze s-wej sbronv oświetla
tę kwelStję wedłuJg ~ródeł so,
wieckich. Jest to n.iejako opi·
nja
sOlwiecJka
w z,lośli"'em
zwierdad.1.e riiemjeckie.m. Bije
tu i-rolllja nieco'CllZienna, gdy się
,ll' Ipaździernilka bieżącego 1\)32
roku do'si~nąl 36 procentów.
Na czele nie31kuraltnych p~3.JtnikÓlw sloja, ChiJnv, któ.re jlLż od
sześchi lat nilc nie płacą, ~
dł'ujg icih U'l'ósł do 9 mi.ljO'nów
franków; patem idą. Ni'emcv,
ktÓlYlCh dl!l/g wynosi prawie
trzy miljOlny franków, Włochv
z dłu.git!.łll tI'z€ch cZlwa.rtyoch mi
Ijona. '\" ę<gry, które od' trzech
ht nk nie płacą i t. d
Wynikający stąd defkyL jest

"

ziemi. Heinego:
"Głupcy oczeknją odpowiedd".
Zresztą, klóż są ci, którzy P.,Ytnją slę, czy l'ewolucja jest warta onar, ktÓ'l'e pocMont:ł a ?
CzyŻ nie są to ci sami, którzy
gloryfikowali wojnę światową?
Przypomniimv sobie ameryka(}
ską wojnę secesyjną.
Tam też
pyta:no, czy wojna ta warta był:l. ofiar; prawdO!podobni~ wła
'ciciele niewolników odpowJedzieli negatn\'nie, ale wszyscy
inni byli przeciwnego zoonia.
Rewolucja
październikowa
miała ~k utki donioślejsze,
niż
każda inna, np. obarleni.e panowalnia własności, ale ml1si mi.·
nąć odpowiedni okres, aby sytuacja wyjaśniła się.
Następnie Trocki wyłuszczył
rozwój ekonomiczny
Unji sowieckiej.
Jeżeli za wskaźnik
100 weźmiel11Y rok 1913, to pro
dllkcja 1920 roku wyraża się
\vskaźnikiem 25:
w 1925wskaźnikiem
74,
w 19~
,vs]-aźnikicJll
250 a w roku
19:JO cyfl'a 300.
\\' ])l'zl'l11y"I(' ko,l. klywhacja
.;l'. l lIkollCZ na. ale jego org.lniz~lcj-,l musi uiC'c re\vizji. TymczasCm można już s 'wirrdzić,
że intensywność J)racy kolektyw
ne.i osiągo~ła rozmhll'y bez pl'C·
ccd{'nsu.
Dalej Trocki mówił o powa?nYm wpływie rewolucji na kul··
lurę i ntelek Lcualną
i moralną.
ZakOJ'i.<:zyl formułlljąc
SWQje
najlepsze życzenia dla nowego
społeCZł'llstwa Sol.' ja Iisłyt'aleg o ,
Hór'ł'go Sawj('ty s~ tylko pierw
S1..vm ('13!Jt.'m.
Pralekcja zakOl\czy1a siG . odśpiewaniem
"miedzvuarodówki" n slut.'ha zom ",:olno było
opu~eić sah' dOlJirro Jdlk2ł mi.
nnt po odł',iściu TrockiegO.

l

arcyfilmie

•

św;e

Najwięcej płaci

jednostek 29, RUIll111J1l.m 22 JugOlS~awja 20, Belgja 18, S~a.l'
~ar ja 17,
Bułgarja,
Persja i
":enezncIa po 5 kf:lżda, AJlisy·
n.la 2. Inne mniejsIZe p3Jlistwa'
wnoszą
do ka5y Hgi nar0<16w
!Xl .jednej je<lnoSttce, L j. 9813
czc:ść jcj budżetu.
Nie są to płatnicy illk'llratui.
(\ry1ZYs i na budżeci~ położył
7.wyc1ęSlką 'iwą rę.kę.
Nie'kt6re
pm'LStwa zadłużyły sic JHZ w
roI, u 1930, gdy do kasy ligowei wniesiOlJlO tylko 82 pJ'()~.
wrleinych jej !tum. W t Q~H ...
,<,,' uobór UTósd' do 30 łJI'OIC., a

(o

Szatan Zazd

cÓw.

Wielka Hry·
tan.ja. Sama Anglja OIbciążona
je&t 105 jednoSItkami, co w 10·
ku 1931
wy.raziiło !ii~ ~lI'lJlą
3360.000 frolllnków złotych; całe zaś
i.tm!PerJum brytyjSlkb
'\Im alZ z kolonjamli płaci ~58 je.
dnQlSltek, t. j. ;przeszło 9,25 mil;o)'\ów f,ran,ków.
Na dl'ugiem i weciem miej
seu stoi
Francja i Niem{;y,
wnosząc
do }i,gi narodów no
,;q ro~r.alC'hUtnJkl()wycłl jedno.
stek, t. j. po dwa z połOWą mi!jonów fralllkt)w rocznip.~ T a~
5'lt;pnie ~dą Włochy i Japonja.
p1acą<!e po 66 jednostek r')[r!ł
c huJltkoWYlCh, Zt3.,Ś Chiny, nii: lla
r.ząc na ogrom
swej ludnoś<,i,
t{)ol OIŻ one zostały tylko 46 je.
(lnosl1kami.
Wś,ród
innych
znac,z niejszych pall .. tw POIJska płaci pne
slło miljon franków
rocznie

!łez

,,-

zwła zcza w dziedzinie środków rosjan ale żyło lakże 90 miI.jo- można tedy wymag3ć od l'ewotuc.1i, aby juz po dziesięciu ła
transportowych: w wieln oko- nów narodów u ci śnionY4!h.

prncllje w nim 1.000 funkcjo·
11 a r.i UiSlZÓW, a jej SJelkiretarz ge··
nera lny pohiera Qlbrzymią S11tnę
700 tY'sięcv f Tanków roczl. ie, zaś rÓ"'IIl~eż .DOIwalżUe ga-że
Clll'ZY'l11Ują
zefowie różnych
ocldzia.łów
i jC!}1
pomocnicy.
-4 hv mieć pojęcie o rooom'i.arach
w jakich pTac:uj<e
sekretarjat,
dość jest powiedzieć, że w burlujacym się oJJ.ecnie w Gene·
wie pałaou ),ilgi nal'Oldów dla se- waż widział ją z!hli~ka.
kretall'jatu
prz.etznaczo.no nie
vVieloką kwes,l.ią-powieuzial
mniei i n~e wdęcej tylko 600 Trocki, - bv'1o zaw'SIze: DlaCZeookoiów. To c.rute pa,ńs two z go właś.n~e Rosja była terenem
JlTmją urzędInilk6w. onłacalllych rewolulCji?
Wyj~śnienie
tego
clobrze i zapisujących rok rQł':l faktu daje
stare przvslowie:
r.ie cale wagOllly papieru. Tr1p. "Zawsze )}~a na.isł3bS2:e ogniba do tego włączyć wydatki na wo łańCuclbJa".
mate.rja,ly piśmienne, na opał,
Rosja bvła krajem typU mieświartło,
na maszyny d(\ ph!l SZ3!nego, gdzie współbyLowały
,da i t. d., bo rejest.r tych wv zacofana wieś i słabo rozwinię
antków .lest ogromny i przed- ty przemysł. EwolulCja odbyła
sL!1Jwia w zespole SUlll1e ba ff.lz4) sic w te'll Slposób, żc .1cden ctap
powalżną.
7;3wszc był przcskOtczony. MoiNastępnie Qkolo ośmiu miljl'l na to hvło ohserwown ~ w Rosji.
('.ów kosztuje istniejące P 1'7. "
lidze naTOd6w mit=:dzVIllarodo·,
Wie
biuro pracy, prze<"1Zło trzy
miłjony roc.znie w'(daje tr,V'hunM m~ędzynarodQIWy,
Ilkolo
Nie... Greta Garbo
dWlL'ch lllihljolnów fxall1kÓJw ko
Nie...
Marlena Dietrich
szlbUlje ligę miesZlkoanie, bo Wł~ł
sny jei gm.a:ch będzie wytktOll'
c1IOlly dqpiero w 193ti roku
wreszoie jeden milj,ottl \ZłotYCh
franków J)OICłlla.niają emerytuwraz z
1; i WISIparci,a.
OLbrzymie te wydatk~ poikrvwają 54 paIńSltJwa, do liJ,.,aj narod.
należących. Budż.eft knżdlllroC'l'
ny dzieli się na 986 części, z
klórych karżJda w sto&unku tll)
31 miljonów f.ralIllków złotych
roy'1l t 931 o!k re§.l.ruła się sumą
32.000 fralloków, sl:anowiącyc:ll

o oeza

d 19 5 r. iak s;e

•• PrfZ widziałe
pa ki 61 • • mów;

Prasa niemiecka podk'reśI.a
że ratyfikacja ze
strO'ny polskiej wywołała ja ..
kieś niezwY1kłe w R'lSji nastroje,
mianowicie coś w rodzaju
sukcesu j)olitł:yczne~, będące
go jednym z wa·i.kich punktów
pokojowej politYlki sO'wielC'kiej.
Nietylko wzrost potęgi Polsk~
- w co zresztą "Betdiner Ta,ge.
blallt" zdaje się wąŁ!pić - lecz
także i oba.wa przed potężnymi
Sowietami stlała się,
zdaniem
wSlpomnianego pisma, bod7-eem
do zawa·ocia
paktIu llieag'resji.
"Osłahi,ani'e burżuazji
catego
świruta (z po'WlOIdu wszechświ'llto
wego kry.z·VlSu) i WiZll'OSt potęgI
Sowietów (precz iGh goopodar·
c~ą odbudową) sLały się, zdaUlem pralsy sowieckiej, podw:Jlir.ami dla takieR'<> właśnie
a
nie innego rozwiązania". Przy ..
locz.one zda.nie
z niezwY'kłym
realIzmom oddaje mniemanie
to.

okoliczność,

bez oka

km dotklilwszy, że Ega l1aro- ł-una"zarskldórw buduj'e obecnie dla siehio(' ił
U
~:malCh swój \VI8.IS11y, który lU;!
koszto,wnć 26 mi1ym6w ·,fran. operowany w Berlinie
ków s
BERLIN, 30.11. (PAT) - B. 80F'rzppn.iwa,uza ~j~~ wil;'C f1'hec- wiecki komisarz oświaty Lunaczar
me myśl olSzczędno..:ci, zwa- 1skI poddnł się w bprIiń~kjej klilllżyw 'Z\" że aparat <':.dtnillistra-j ce ocznej operacji usunięcia jedn~
c'\)nv tej inst<.· lucji jest ponad go oka. na skutek dlugotrwał9ga
mlan~ lwszlownv.
z[lpalenia cbl'oniczl1ego t~c7,ówki.

sł:wguje jednak tu na podkoreślc

nie fakt, i'e opinja niemiecka
zdaje sobie dobrze sprawę z
ro.Zil'ostu PolsIki, jedtnakże pr(~ ..
buje frukt ten zba~atelizować i
woJa 'aby raczej mo'tywy, wyłuszczone w cytowanem zdanill ,
wysunąć na piel''' ze mleJSCl.!.
Jest to wielce znamienne dla
taktVlki Niemiec w ooniesien:u
do Polski, w której nadwyraz
niechętni.e znajdują (J/ne sojusz
nika filo - niemieckich sowie ..
tów. Cie1lmwe, że rządowe "Izwiestja" nie z,ajl11lll.ją się w'C!lll.e kw!!
stją
polsko .. niemiooka
w
zwią.zku z paktem nieagr~sji
z:tlfPcłnie

Slpra:w~ tę

ignorllją,

podczas gdy Ollgall pa~tji komu
nistyczmej "Prawda" żywo komentuje w lkJZ.nych art~nkułach
stoo:ulll.ki polsko - niemieckie,
witdlząc w nich czc:- to powa.żne
odchylenia. Podłożem teR'<> sta
nu rzeczy jesct wla'Śnie ra't~rfika
cja palUn.
.,Z<1lwarcie paktu nieagresji
ilustruje - pisze "Prawda" nowe uksZltałtowanie sie obozów impeiI'ja.}its,tYCZllych, - które
pows'tało naSlkutek
przesun ięć
w poszczególnych
u~l'IUr[}owa.
niach karpictalistycznych. Wtem
tkwi z,u'przeczenie
stemu w I
sa]skiego. Jest to 7utążek (J~1~·
nefillO rozkładu.
'W zwiazikn ,

s,

o··tl'(!

pol.~A.J

"Jcsz<cze aatlxiz'ie.j s I os unki te
siG, gdy dojdzie do
skU'tku pakt o niea.gresji z Fra.n
cjq. A całlkiem CSZ9Jrno prze<hta\Via opinja sowiecka pisze
"Ber.1.iner TageblaU" - te stosunki, gdy uda się Rosji osiąg·,
IląĆ swój wymarrZQTly cel:
za·
wrzeć podobny tra,k talt
jeszcze
z J3'j)onją. choćbv nawet za cellę uznasnia sztucznego pa6,sLwa
mandżurskiogo. Te groźne kom
plikacje mialyby być us'ulIlięte'
dopiero przez al1alogkzny trak
la'l z Nielnc.ami, przcz c,o zosla ..
łaby nadalI "czysta", bez
żad
n,\''C.h dO'llli esze.k liIDja pali tyki
obUJ tronne.1 NiC1miec i Polski.
Sow ie tv ca 'koIwicie doce!lliają
znaczenie tej arkcji i dlatego sla
rają sk podobne t rllik ta tv za·
wrzeć z wieloma innemi
paiistwami, wiele już za" arł", jak
z Litwą. ł~otwą. Estonją. Finl:llldją, Afgani,slanem,
Persją ,
i Tu.rcją. W t(>11 sposób stalfają
siG SOlwtieLy u!\ta'bilizowa'ć sylll:leję wszeclhświabową. Tendencje le wvj:Hviaja ,.Iz.\yjeslju" w
sposób nalS.tQPujący: .,Chcemy
na. gruncie powszechnego ))0_
k?.lll pogDdzii: intera-,y w zystlue h /1;U'I ·t w hez w zgl u'u
na
ich u,;l róJ, a \\ aJ.czyć będzi.emy
t,J.k0 z temi, które I1.IS pierw.
S7.e zaa,takuja",
skompJi,kują

A.L

Nr.

S~~

I

l.xn.- "GLOS PORANN-r- - - 1932

nOWI

taksa

iu zamasko\Viln 'ch and

Oś

ap ekarska

WARSZAWA, 30 Hstopada./pAT.) - W nr. 105 "Dziennika U. R. P." z dnia 30 listopa·
da r. b. ogto5·:wne zostało rozporządzenie ministra opieki spo
łeeznej z dnia 14 listopada r. b.,
zgodnie z którem 3lPłekI Ulpraw
nione do sprzedaży
śrou:ków
lekarskich, winny pobierać (~e
ny maksymadne, niższe przy·
najmniej o 15 pI'OC. od cen wyszczególnionych
w częśd I-ej
i niższe pnzyna.imniej o 10 pr.
od cen, wYlSZczególnion~h
w
części II-ej talksv apteka.rskiej,
s~a,"owiąl(;e.i Zlałącznik do rozpu
rL":tdzenia ministra spraw we~llętrznyoh z dnia 28 sieI1pnia
1930 roku.
F..ozlpOlr'Ządzenie wchodzi
w
zycie z dniem l g>rudnia 1932
foku.

Gram złota \V grudniu
WARSZA WA, 30.11. (pA'l')
vV "Monitorze. Polstdm" z dnia 30
listopada r. b. ogłoszone , zo~tałl)
obwieszczenie ministra
~karbu z
dnia 24 listopada r. b .. ustaiająee
na mim;:.ą~ grudzień 1932 r. wartoŚĆ 1 gr:lwa czystego
złoht ),:J,
piąć złotych 92.44 gr.

na

napadło

w tiródku

po(ziowg

urząd

Jaśi~llońlkim

Podczas strzelaniuy 2 bandytów zabito, rany odniosło 2 kasjerów
i 4 interesantów.-Napadu dokonała Ukraińska organizacja wojskowa
hlllli rewolwerowymi personel'l go Stebelski, kasjm'
W ARSZA W A, 30 listollada.(pAT.) W dniu dzisie5szYl11
o gOdzinie 17 ośmiu ~masko
wanych bandytów dokonało na
padu rabunk1)wego
na ul'l.ąd
pocztowy w GI'udku JagieIlOliskim (wo.fewództwo lwowskie).
W mooneneie napadu w unę
dzie zna.fdowalo się bozeeh łunk
cJonar,iU8ZY pacztowy'c h ol'az
kiJku przygodnych
intCI'CiSanUlW. Bandyci zasypali stna-

urzędu

skal'

pl'óhu.ląc ~abować Il3Sę ur:z.ędu. b',w~go Dębii!ki
Dzięki bobaterskie.l postawie
JlCI'~onelu, napad od1)arto.
W

wyniku strzelauiny, jeden z ban
dylu.w z{lstał zabity
a dl'U,!!;I.
ciężko ranny. niebawem ~mal'ł.
Rc;-,zła
napastników zbiegła,
skT-adłszy jedynie
stosunkowo
nieznaczną sum e w bilonie. 0kolo 3000 złotych. Rany od k.tI
I'cwolwerowych bandytów odnh'śli kas.let· urzędu pocztowe-

Ol'az woźny
l(l:mczak. Prócz nich raniona
cztert'ch intel'esantów.
Za
zbi~łymi
band~amj
w,zczęto
natychmiast pośc;g
DOly('hczasowe
W) niki śledztwa stwierdza.fą.,
że
za,b iei
byli członkami ukraińskiej 01'g:mizac.U woJskowei i że napad
na Ul'ząd .;est niewątpli"';e dzie
łfm td ol'ganizacji.

orruJw, ~aha

;ak f.D dniadz mfctdo:Jcl
f'l%ez

.. - .

Iltampoon.:?ł«oNcn

198 komunistów

aresztowano wczoraj
w stolicy

l
Walrsz. koresp, "Głosu Poran
nego" telefonuje:
Z~~odnie z uchwałą Komitetu
ekor..omicznego rady minis~ró,v
rwstąpi w najbliższym
czasie
obdżenie (;ell nasLępujących ar
tvkull ów: Ż'Clazo w sztabach o

V) 1JI'OC., Odlewy żetazne o 25
p,'OC., cement o 25 proc.. 1.il'Od'u ktv naftowe
od 10 do 15
pl'oc .• benzyna i ~az ziemny do
15 proc., ~a1, świetlny w zależności od poszczególnych gazo\v
ni i ich warunków od 8 do 15

Warsz. koresp. "Głosu porann..
go" telefonu;e:
W dniu wczorajszym w jednym
z lokali, należących do BBS przy
ul. D:l.ielnej odbywało się zebranie
grupy członków związku włóknia
I'zy. Na zebraniu tem wywiązała
się ostra polemika między leninow
caml l stalinowcalnł.
WI.roczyia
policja i aresztowała 198 osób.

l}oroe" kwas sial'l{owy o 15 proc.,
p~lpiCt, rotacyjny o 10 proc., pa
(liCI' kal1 ec l3rY.lny o 15 pl'OC.
Nadto nastąpi zwyżka Cel: na
żarówki importowane,
przyczem zwyżka la pTZeznaczona
zosLanie na Fundusz Bezrobo,

Fabryk~

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ę*+!!~!!!dMWQi@i!!!!!!444!!!"!"!!~!!~!!!!!??!!.!!!!!t!!B!!!~~!!~!!!!!!!!~lcia, --

onsekWBO

•

eroź..,

Giełda

zareagowała optymistycznie na nową
ską. Funt zwyżkował

wedlue An. -i, przg
rat g dlueu

zapła,i~
notę

....... ;

"r

najbliższych

w San Sebastian

dlniaclh nast:ttaryfy kole,jO-

SA~ SEBASTJAN, 30,11, (PAT)
nil: ma obniżenie
- W piwnicy jednego z domów
we.l, prZylCzem obniżka będzie sąsiadujących z si edzibą. zjednoczo
indywidualna i Obejmie w pierw nych syndykatów wykryto fabryNa miojscu znaleziono
SZYm rzędzie to(' gałęzie przemy- kę bomb.
słn, które zniżyłv ceny na swe około 50 bomh. Pięciu anarchistów
aresztowano.
artykuły.

o
którzy

włamali się

30.11. (PAT) ............... WBYDGOSZCZ,
czorajszej nocy nieznani spraw-

,.

~~

CeRU znacznie
,.

podniosły się.

Postulatl'
• b
h dl .
II Y an DWaj
Stanów Zjednoczonych
NOWY JORK, 30.11.

•

• dl..,·

cy dostali się przez wyj~cie szyby
w oknte do kościoła parafjalnego
w Kościeszkach, gdzie wyłamaw.
szy drzwi do tabernacuIum poraz,
rzucali znajdujące się tam przedmioty a następnie rozbili skarbonki, zabierając ich zawartość. Z kościoła napastnicy udali się na pIe
banję i w podoImy sposób dostali
się do mieszkania
proboszcza l."!.
Pd

-

Olbrzy BznacIe
ma

(PAT)-

w sprawie długów wojennych wysuwa następujące postulaty:

zniżone
•

Ogłoszony ostatnio memorjał izby
handlowej Stanów Z,~dnoczonycit

bomb

angiel-

jednak uwaiać ~ p.rzesądzOlle, dacji dlugów. W ostatnich dnia\!h
w razie nieustępliwego stanolvi- w prasie amerykańskiej pojawiły
ska Ameryki, rząd brytyjski doko- się głosy przyehylne rewizji.
na zapłaty przeważnie w złocie.
~
. W związku z laktem, że decyzja
ta stała się wiadoma i że upadły
pogłoski
o kryzysie rządo'wym,
funt doznał znacznej poprawy i z
kursu 3.15 i jedna ósma podniósł
się do 3,21 dol.,
spadając
przy
zamknięciu giełdy do 3,19 i je4na
Restauracja.
PrIefazd 1, teJ. 126-30
ÓSma co jednak stanowi poważną
poprawę o 4 centy.
Na giełdzie
panuje nastrój optymistyczny i lmr
CZWARTKI i NIEDZIELA FLAKI
sy obligacji państwowych nieco
że

2) konsekwencji dla widoków
1) tymczasowe zawieszenie płat
ogólnej poprawy gospodarc7..ej;
ności w razie wykazania się- dluż3) konsekwencji dla handlu
w nikćw niellM>inośeią płacenia;
związku z wysokiemi taryfami cel2) zgoda rządu Stanów Zj.ednlJ..
ncmi i ujemnymi bilansami handlo- czonych na rokowania w sprawie
wymi;
rewizji o ile dłużnicy wykaią za4) konsekwencji dla układów sadnicze zmiany
w załoieniach
lozańskich;
istniejących
umów
płatniczych~
5) konsekwencji dla przyszłej przyczem rząd Stanów Zjednocwmiędzynarodowej konferencji eko- nych musi dążyć do zabezpieczenia
nomicznej.
swych interesów;
3) w interesie Stanów Zjednoczo
Nota ma jedynie dotyczyć pIat- nych leży, by
rewizja układów
JtGści przypadającej 15 grudnia rb. dłużniczych była uzależniona 00
jak również zasadniczej
rewizji
<Ilugów. Nota nie będzie zawierała zabezpieczenia dostępu eksportu
radnej aluzji Co do decyzji gabine- amerykańskiego na rynki dłużni
tu brytyjskiego w sprawie doko- cze w warunkach uczciwej konkurencji;
nallia zapłaty Iub odmowy. Nalezy
______
_
4) w interesie Stanów ZJednOC7.o
nych leży, by rewizja była uzalei,..
~kladaj OdZiet\niona od ograniczenia zbrojeń;
_
_
5) projekty zupełnego anulował
nia długów winny być odrzucone.
h
Memor!ał obejmuje takie tablice
parównawcze zadłużeń i konsoli-

blC!llznc dla
b ezrOUoi nuc'b

reI

D

jakie!

LONDYN, 30.11. (PAT) - Nota
brytyjska \V sprawie długów została dziś przed południem definitywnie zaakceptowana. Obecnie
M. S. z. zaięte j~st szyfrowaniem
noty do Waszyngtonu, bowiem
wbrew utartym zwycza)om, które
nakazywałyby
raczej doręczenie
noty tutejS2remu ambasadorowi,
nota zostaje przeszyfrowana dO
ambasadora brytyjskiego w Waszyngtonie, który odszyfruje Ją ł
dorę,czy formahtie jutro
StilDSO-ł
nowi.
Ogłoszenie noty, o czem zadecy
duje Waszyngton, tlajwcześnłeJ
nastąpi w czwartek wieczór lub w
piątek przed południem.
Nota
ma
zawierać bardzo
ws.zechstronne wyjaśnienia konsel{wencji gospodarczych i fłnaltsowych w razie dokonania zapłaty i
utrzymania w mocy obecnego 8ystemu długów.
1) konsekwencji dla kursu walut
i dla cen;

4

kościoła

Szczepańskiego.

Zb-.izony ze snU
do
do

zaczą.ł strzelać
włamywaczy, zmuszając
ich

ks. Szczepali:;,l(i
ucieczki.

Napastnicy wsiedli do czekająCe
go na nich samochodu udając się
do pobliskiej w!>i Rzeszyn, gdzie
dokonali równieź
włamania
do
mie)cowego sklerlU kolonjalnego.
Zarządzony za bandytami pości~
dał żadnego wyniku.

nie

a koju

•

po~SkO·§ORił!,ki

Opinja komisarza spraw

do

,Iów

zagranicznych,

Litwinowa

MOSKWA,
30.11.
(PAT) wywiadu komisarza Litwino
wa z korespondentem "Petit Pllrisien" dotyczący Polski brzmi jak

swe nadzieje i plany przedewszy- ich własnej korzyści i interesoa
stkiem na ostrym stosunku między Jestem przekonany, ile zawarcie
ZSRR a jego najbliŻSzym zachod- paktu ustali między nami a Potnim sąsiadem - Polsl.ą i na osta· ską lepsrz:e W'L~jemne .zrozumienie
następuje:
tecznem pomiędzy mOli starciu. i otworzy drogę do rozwoju r6w,
"Odpowiadając tla pańSką proś Nadzieje i plany ~ zawiodły obec nież stosunków ekonomicznych ku
bę, by wypowiedzieć się z okazji nie ich, bo ZSRR i Polska, zawią- obopólnej
!corzyści.
P<»1pisanie
podpisania sowiecko - francuskie zując pakt, powiedziały sobie wza sowiecko - francuskiego
paktu
go paktu nieagresji nie mogę nie jemnie, że pragną i zobowiązują podkreśla
znaczenie ratyfikacji
wspomnieć o innem
analogicznem s~ę Ż!ć w spokoju i ustalić ~tos~n paktu sowiecko - połsldego ł odwydarzeniu o wielkiej wadze mię ki między sobą, Jakie odpowiadają wrotnie" •
dzynarodowej, które miało miejsce
kilka dni temu. Mam tu na myśli
ratyfikację
sowiecko - polskiego
paktu, ów alit, który winien byczwrotnym punktem we
wzajemwywołało zatarg węgiersko-rumuński
między nami a
nych stosunkach
gierskiego, wtargnęli do wnętrza
Polską, ma głębokie znaczenie dla
BUKARESZT, 30.11. (Tel. wł. znIszczyli cz~ć urządzenia.
obyd\vuch państw, ale jego znacze "Głosu Poranąego"). W miejW Budapt'l.lzcie wywflłało to nie
nie wielokrotnie wzrasta z punktn scowości Cluj w Siedmiogrodzie słychne oburzenie.. W czasie posiewid~cnia zachowania pows:'echne- stu~e?CI rumuńscy lłfl wiecu po- dzenia sejmu zainterpelowano rzą. !
go pokoju, t~mbardziej, ie zwol~ wZlęh uchwałę protestującą prze- w tej sprawie. Rząd o§wiadczyf.
ciwko akcji Węgle. na rzecz rewi- ze jeszcze dziś polecił pos'owi 'i~
nicy pogwałcenia pokoju ! anty~ zji t.ra~tatów. Po wiecu studer.c: Bukareszcie wręczenie
p rotes h;
sowieckiei interwencji
bud~wati udali Sle Dod l!Dlaeh konsulatu we- i:>lłanie satysfakciL
Ustęp

j

emlo anie
I

n
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fabryka 'dyplomów szlacheckich
Za iedne 30 złotych stu przodków i pleknr herb na pergaminie

Rozeszły się

zaprzeczone prz~z
rząd \SOwiecki
pogrosld, jakoby
w MOl'lkwie zmarł jeden z wybitnych komunistów, t. zw. starej
gwardji--ZinQwjew. 1!nowjew był
jednym .z blnszych pomocnik6w
Lenina podczas jego pracy politycznej na emigracJi. Po wybuchu
rewolucji październikow~j Zmowjew otrzymał 4yktatorskie pełno
mocnictwa na północnym froncie.
Po zakończeniu wojny domowej
Zinowjew stanął na czele III !\1.ię
dzynarodówki. Po zesłaniu Trockie
go Zinowjew popadł również w nie
łaskę. Stalin zastosował jednM. wo
bec Zinowjewa łagodniejsze repre
sje, wyzna'!zając mu jako miejsce
zesłap.ia gubernię kazańską.

Pomnik

łłieznanego Żołnierza

austriackiego

Warszawa, w Jistopad'Lie.
lVIitra książęca, korona hrabiowska i wrAszcie ~wykly szlachecki
herb straciły po wojnie swoje walory. Jedynie, w nielicznych pań
stwach należenie do stanu uprzy'
wilejowanego daje pewne praktyczne prerogatywy. Naogół sz.ereg re,publik, powstałych po wojnie, wprowadził do swych konsty.
tucji artykuł o zniesieniu wszelkich tytułów, herbów i przywile1ów z nich wynikających.
Rewolucja rosyjska unicestwiła
lub zbanalizowała typ dawnego rO
syjskiego arystokraty, fOz.rzucają.
cego garściami pieniądze w salach
kasyn i domów gry na Rivierze.
Rewolucja niemiecka przytłumih
na parę lat wpływy arystokracji i
książąt panujących w Niemczech.
Bogate amerykanki przestały wychodzić zamąż za skrachowanych
europejskich posiad&czy tytułów.
A je,clnak olbrzymi sygnet z hel'
bem, monogramy z koroną nie
straciły swego uroku.
Posiadanie
pięknej tradycji rodowej, myśl ze
bezpośredni
przodkowie okuci w
zbroję walczyli tysiąc lub paręset
lat temu na turniejach, urUlcdzanych prze.z królów i ks:~,żąt świa
ta, ma swoją magnetycznie przycią.
gającą siłę. Urok tej siły ' i rzeko·
me poezucie należenia do elity, ja
kiejść lepszej części ludzkości, spra
wia, że w krajach, wybitnie, repnblikańskich. w wielu domach, wiszą. na ścianie dyplomy pergaminowe, lt w przedpokojach na wzorzystych makatach miecze przodków, kupione w antykwarlllach.

Amerykańska

szlachta...

stanąć ma
na histOlfycznem
miejscu Schaflbe.rg pod Wied"
ni€ll1, gd(lie w r. 1863 stały na
mioty Kafla Mus,talfy
podczas
flrUlgie~1O ohlęlŻenia sltolicy prze'z
turków.
<

HASŁO WYBORCZE
- Jak brzmiało haSło wyborcze
Boosevelta?
- \. eni, vidi, whisky!

W Ameryce, klasycznYm kraju
demokracji, istnieje, przeszło sto
instytucji, zajmującYCh się heraldy
ką. Istnieje prócz tego bogata literatura i liczne czasopisma. Za
znaczną opłatą. mo7:na uzyskać dy
plomy pochodzenia od najfantastyczniejszych -przodków - Juljusza Cezara,Wilhelma Zdobywcy
lub wreszcie. Krzysztofa Kolumba. N a ścianach pałaców wielu
miljonerów wisza na obstalunek
wykonane p9rtrety przodków, w
zbrojach; lub w kolorowych stro..
jach epoki Renesansu.
W Niemezech przeżywamy falę
wzmocnienia wpływow arystokracji. Przydomek "von" przed nazwiskiem, pomimo zniesienia oficjal
nego tytułu, został dowcipnie okre
ślolly jako część nieodłączna nazwi
ska i - otwiera biura urzędów 0raz daje uprzywile,jowane stanowi~ka w każdej dziedzinie.

lt'gu pol;oiku. w którym stoi biur
ko, parl) krz esełek i ogniotrwała
kasa. Z za, biurka powstaje na powitanie maly człowieczek o ruda,
wo siwych w10s:1('h. ro·trzt1coJlych
skąpo po łysawej głowiC' . Na nosie, wielkie okulary.
Zaczynam ro~mom:~_ P.m Pal1ier
nie mówi j:1.kimś sJll'('jalnie archaicznym językiem. naczej zUlwlnic'
nowoczesnym w stylu szmoncesuwych skeczów z Bandy, z La-vin
skim i Tomem w rolach główllych.
Pyta się o cel przybycia.
Wytwarza sir: dialog, którego
otrzymać treść wyglącl,l. Illniej wi~cej nastę-

We Francji, potomkowie dawnej
arystokracji z epoki J .udwików
tworz.ą. jedną całość z potomkami
nowych rodów, licznie powst'lłych za czasów Na,poleona.
Z mroku historji setki Wappenbureaus, Institus Heraldiques, wreszcie licznf badacze, starają się wy
dostać zamglono
postacie przodków nn. chwalę ich - potomności.

na

ul. nowogrodzkiej ...

Jak moina w P.olsce
dyplom ~_zlac,hę.ckl? Art~kuł ~6
konstytUCjI 1110\\'1 wprawdzlP o ZllW
sieniu wszelkich tyiUiÓW i herllów.
Nie można zostać nobilitowanym.
Jes't ' to powa,żna luka w naszem
ustawodawstwie, lulm, którą postanowi! wypełnić pewien skromnv
stoją.cy zdala od wiru iycia poli,
nazwiskiem
tyczneg·o. człowie.k:
M.arceli Pallier.
D om przy 111. Nowogrod,zkiei 4B
Ilie ma w sobie nic godnego uwagi.
Po lewej strouie bramy wisi zaku
rzony szyld : Współczesne, w:vkłar..'1
buchalteryjne. ~Ltrceli Pallier hilan"ita.
'
Ale współczesność wykladów bu
cbalteryjllych znanego bilansist.r
pokrywa inną jeszc<-:e działalnoŚć.
Daleko głębszą. sięga iąrą w odl~
głe czasy. pokryte patyn':1 historycznf'go knrz\l.

Zn1ny bilansista ...
Pan Marceli Pallier jest jednobiura l1eral '
dycznego, redaktorem i wydawcą
pisma, noszącego tytuł "Heraldyka". Znany bgal\sista podejmuje
si~ ollra.cowania linji gcncalogicznych, ustalania hel'bów i wydawania dyplomów stwierdzają,cycll szla
checkie pochodzenie.
Jak to v.Tszystko wygląda,? ' 
pisze współpracow1l 1 k "Kurjera Po
rannego".
- W ehodzę na drugie pi~tro,
d'ZWonię i pytam się o pana Pallie,r. Zostaję wprowadzony do ma_
cześnie właścicielem

Pomn ",k IIPlemen"eau
"

DująCO:

I

To rzecz

...

Pytam się o możliwości i WaTUl1
ki otrzymania dyplomu szlacheckie
go. Chodzi o pewne~o znajomego z
prowincji, który chciałby się wyka
za6 posiadaniem herbu. Pan Pallier
wYJasllla mi, że jest to rzecz sto,
~mnkowo la twa. Muszę podać nazwisko i imię ka,ndydata do st'mu
szlacheckiego, a on, a raczcj ~('g(l
hiuro, załatwi resztę. Po upływie
czasu. niezb<:dnego dla zbadaniil,
starych rodowych kronik, ustale·
nia herbu i daty nol>ilitacji, otrzymam dyplom na pergaminie.
Zapytuję o koszty,
jakie '~ała
manipulacj:1. pociągnie za sobą.
P~11 I'allier wyciąga pomięty spis
o wyglądzie menu restauracyjnpgo
i odczytuje ceny. Bardzo zresztą umiarkowane. Za wyprowadzeni.;;
linji genealogicznej i dyplom na
pergaminie płaci się 30 zlotycl1.
Ceny st.ale. Kredytu męmll.
Pro<;zę, czy p. Pallier nic ll'OŻC
'Tli pohzać jakicg'oś gotmvego dy'
plomu. l\fn.ły człowieczek wyhiega
do drugiego pokoju i przYllosi parę zwitków perg;IIllilJowrgo p~piem. Rozwija. jeden 'L nich.

Od XII wieku ...

Wyrażam mu
uznanie za talt
szybką i owocną pracę. Pan Palliel' zapala si~. W jego oczach Uy
ska cipń dumy. Wybiega do uru-

giego pokOJU. Powraca ze, stosem
listów. To d:Lisiejsza poczta jego in
btytUtU. Pokazuje mi listy z podzię
kowaniem. Przy listach małe zielo~kaw~ .kartki, które
stanowią
lluJceJlllleJszy
doda,tek.
Dowód
wpłaty na konto P. K. O.
Rzucam okiem na parę lisUw
Naogól ochotnicy do stanu 8Z~:t.
checkiogo piszą długo i szeroko,
Mają różne wymagania. Niektórzy
pragną. w gcnealogji mie6 pmu
hrabiów. Czasami księcia. Pan raI
licI' nie jest tern wcale zakłopot:t
ny. Jak dobra wróżka zezarodzie;
skich bajek i snów spełnia wszvst
Ide ż'yczenia. Za jedne 30 ZłOtY~:h.
Obliczam szyblw ilość zielonych
kartec<:e1l:. W jednYm dniu ins~ytl1t
heraldyczny zarobił 100 złotvch.
W dzi8iejs~ych ci~żkich czas~ch.
Bilans handlowy znanego bilansi::,ty przedstawia się wspaniale.
Fahrykant złudzeń i szlach et!·
ki/;h r1yplomów zaczyna mi imponować. Zaczynam mu nawe.t za-

I

Na pergaminie widuieje UI'Z "WG
genealogirzne,
jakiegoś
rOCtll.
.Pstrzy się od starosłowiaJJskich
imion, dat Ila.rodzin i śmierci. Cha
dzi o jakiś stary ród, który się wy
wodzi z XII wieku. Na górze czytam nazwisko. Między dwoma pięk
nie wyrysowanymi herbami widnie
je: Mazurek he,rbą Janina Dębowe.
Wracamy do celu mojej wizyty. zdrościć .
Laskawy- bila.nsista, pyta o p.:;,~~.
Wychodzę. }\fały człowie.czek że
Hko mego przyjaciela z prOwincji. gIla mnie uprzejmie. Gorą.co ści
Nie bylem na to IJrzygotowau). skam mu dłoń.
Wyciągam ołówek i pjsz~ Ila kart
Pan Palli er odprowadza mnie do
ce.
drzwi i wraca do swych "dyploAntOni Kuras, matka z dOmu
mów", listów obstalunkowych, naAnna Psztyc.
iwnych amatorów taniej nobilitllPan Pallier z calą lJOwagą czyta cji.
K. P.
$

Manifestacje polsko-francuskie

łatwa

oba nazwiska. Ma pewne małe zaProsi o podanie powiatu, w którym kandydat na szlachcica się urodził. Z równą powagą
spełnia,m jego żądanie_
.Tak długo mam czekać na dyplom, Chodzi mi bowiem o poś
DiC'ch. Pan
Pa lIier
zgadza się
~neszcie, żo za dwa dni może być
wszystko gotowe.
Zaczynam udawać zainterescwa
nc.g·o techniczną stroną heraldyki.
Proszę o trochę informacji na temat przygotowywania
dyplomu.
Pan Pallier chętnie wdaje sil) w
rozmowę. Jego biuro jest potężną.
organizacją. Pracują dla niego rói
ni "profesorowie", którzy dnie ca
le sp~dzają Ila odszukiwaniu w
starych kronika,ch zapomnianycb
rodów. Wszf<dzie ma swoich ek!!ponentów. W Bibljotece Krasiń
Bkich i w biurze adresowem m.
Warszawy. Jedynie dzięki tej nie
zwykłej organizacji może w prze{;iągu dwu dni ustalić imiona, daty
1arodzin i śmicrci zapomniane w
pomroce wieków.
strzeż'enio.

a s

...

l&2#w. . . . . . . . .u

kolejki wiszącej

7.()1S1!:ał

--

,e

.M. ... . , z_ _

oIboonile odsłonięty w Paw Obecności prezydent!ł
FrancJi Lebruna.

TERMOMETR
Młoda pani domu

\Y O's.larl'n1ch dniach od/były si~ w wielu miejscowościach
Lott1d.r ynl~ji linanilfe,s,tacje, mają-f, na celu lPooklfeślenrue przyjaźni, łą.c'ząlCej Po~,sikę i Francję· 1\łanifestac,ie te 7JOrganizowa.,
n€ ZOIstaJy p!!',zc,z ernig.rację po~ską. UdJzjał w nioh wzaęLi 'poza,
prZ'CoS'tawilC.i elami mip.jscowych v.rlładlz francllltSklicJb. wiJCemi·,iste!l' do Sp~ł"alW Ak~,atC.ii i lLotaryn,[{ji MalrChaJndeasu (x) lJTaz
konsul R. P. w Str,aJ&SibIUlrl~U p, L ooho w slk i (xx).
Na zdjęciu naS'Z'6'm wjdz-iIIllY: lP. mm. MalrchalllOOruu
KOIIl-

IMa LecholWlslldego wśród 'k Qlonj! polskiej Crooltzwald.

udaje się do
opt.yka i prosi o termometr.
- Życzy pani sobie termometr
ReauIIIura czy Celsjusza,
- A na ezem polega różnica?
- Wedlug Celsjusza woda zago
towuje się przy 100 stopnj~0h, we.
dług Reaumura - przy 80.
Donosiliśmy o st~asznej ka t~stro.fie kolejki linowe}, jal{a się wyda- 0l w takim razie proszę o rzyła ~od S~haU1SI?nd, gdZIe. WlSZąCy wagon runął w przepaść razem
Reaumura, wypadnie znacznie o- z p~sazeraml ..Na Jed~em. zdJę,ciu widzimy stację kolejId, na drugiej
szczędniej
rozbIty wagomk u stop 7lelaznego [.jaru, podtrzYlllującego tor,

Nr

g3~
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SPECJALNY DODATEK POWIESCIOWY "GŁOSU PORANNEGO" Z D. l.XII. Nr. 30
według powieści

.
rosyjskie; L. Humilew$kiego
opracował Sefel.
(Ciąg d&lszy)_

• •

Co będ;zie dnJej? - zn,py- iiI dziewczynę w jego oczach,
Profesor, który slulC'h~ i~h tlłil Iglicki.
Le popełnił samobójs.two, nic
uważnie, wmieSlZ.ał S'i~ do rą-JoO.
- Zabójca s.korzystał z . ~- mo~,)cp'TizdVć śmj\')'l'iCi 'Wiery i
fU.
mohójstwa Ho~'Oclllina, abv Z:1 · 1.(; jJodejrzewar..ie go o zabój- Obecność wsze}kich fak- mordować studentkę. Będziemv 5:WO już jest n iczrozUll11hdc.
ł6w. nie;potwierd,zo.n:rch s.tanem ~zllllkali zab6jcy,
którego lIoAle rozw,ią.lania zaJ~'adki nic
r1.eczy. oczywiście wymaga u· rochin powinien mać. W tyn1 1;yl0. Szoukallo jej i oczekiwaważnego zhadania.
wypadku nie moina dop'uśdć dO . .ale da,ernnie. W te.i atmQ- A mamy icll dość i cha p-rzyparlko1wośC'i: morderca mu- :;.ferz:c całe , l'l liasto podążyło na
dnż każdy odd1ziounie może b.vć '.)iał być z nimi...
p ogrzeb \YotLwwe,j. 9powiada ·
wV.ia.~lliony z pewnemi nad<łOsokin westchnął i dodał:
no w ,L k , że PQg-rzcb napeWllo
gni~iallli
i
zastosowaniem
- GdYlby HOO'ochin
wrócił .lIe minie bez ja.kiegoś sensaprzypadkowości,
to
joonak dn DrzY'~omności chocia;;.
nu ,acy.j.lego 1.darzenia, Ż'e zabójwszystkie ,r a,zem oczywiŚocie 1'I1I~ I>Ólt godziny, po.wjedz'ia~hv. kto .::a ni<, v,;~·t,rzYl1la i przyzna się
są już one przwadkawel
bVł Labójcą!
J.l1!hlkznie do dokonanev.o czvI{()ifołew
k.ręci1 S1ię po peA jeżeli nie?
nu.
\Qju.
O!>okin wz'ruszył ramiona m!.
Po~rzeb oubywał się cloipier0
_. Zl'obi'll1V spis poue jrr.a- c.z wal'tego dnia po zahóistwie .
- Cóż, tem lepie';, tern ll!piej! Ale komu mog:ta być po" n:vch I~ldzi p.ośród jej znab .. Z SlaJmego rana ogromne tłum~'
dyżurCY,\yarlv li wrót proseoklo·
l>r,zebna śmierć "ViCil"y?
mych.
Siellia noki wał heznadziejn\ ~ rjum, skad mial 'Vyru<;lvć kO'U"
- To .już jest inne za;g.adnic
niel - o,dJpowie d z.ia l Osokin.
"ło\".':o).
Prlteżv'Cia minionej no · dukl . Studenci wproSIł: nic moPodinspektor oiywlł s.ię, po- C,\ zmęczyły go. "V mil.czel1i II gIi ulrzymać porzą.dJku. KOIroazię/lwwał p<rofesorawi za jeao pDżegnał się z profe:;orem i wy lew ochrypł, Borowlww osłabł.
~:V'Siiłid i schował Z1djęcia do szpdl t, Oso'kinem, nie m(iwią~ wstnymuke potężnemi barami
tłum. Zo.ja ledwie zdąJŻY'ła w 0-'
pr;tfełu z wieUut ()Sotrożności~. ~kwa.
sŁatniei chw1'i pl'1l:Vbyć z fajnyki. Nie zdołała dOSltać się na
ROZDZIAł,; XXV.
podwórzec, ale Ij)Nedarła się do
KoroJewa już na ulic v, kiedy
-

l

Poerzeb

Całe

m_o mreresowało się
rO:Awiklaniem tajemniczej 7.:tgadki. DoświadclZenie, dO'konane J)rzez profesora ~lioki~,
8ta1o się tematem wsZVlitkicb
rozmów. 'Viara we wszoohmoe
nauOCi była t8Jk wielka, źe dzt·
wlOne się, dlrucl:.,.,go orlr. r.yn niki i fot~lfja nie ujaW'lliły 0scb zabójcy.
Kula,
wyjęta P'f\:l.'Y sekcji
ZwIO!k. dk.azala się innełZo ka·
7

libro: to wydawało się już o
stwtecznym dQwodem. ze nie
HOIrochin zabR Czuła na wszeJ
J{je sensacje i kryminalne dramaiŁy masa &Z.ybko przetk&ztaldla Horochina z przest~v na
bohatera. Z t~ samą, O<'r.vwl<:tością, z ja,ką jeSlzcze przed dwa
ma dniami nalZywano Halr achi.
na zabójcą , opO'Wiadano feraz
z
wprost
niewilłif,Vgoonymi
sZC'ZC<gółami, że z,e bójca zastrze

trochę rozluźnił,

Potężne arcydzieło

JOzefa von Sternberga

U

glaś pozwolić?

Ach, co ty mówisz. Prz~·
jes1t, jak oszalaŁa! 'vV
szpi,tal1u u nas nie chcą nawd
mOWIe o por-onieniach, f'lk :l
tam jest kolejka!
- A tutJaj w mieście?
-

Ideż ona

- Ona wier.zy w aku~zel·ko:.
U niej bywają wszySCy z fabrvki i są zadowoleni.
Sieuia
{731.

,.X-27 "
.,.Szanghaj-Expr aS8".

l'Ia..l~na

-

Nie,

głu'ps.t\vo..

z\Ie co

Z'l

tłum si~ zebrał!

-

Poczeka.;; 'J)~zf'.ka,i: .

lo

zadziwia swą grą, zachwyca.
skalą swej kreaeji:
jako kochanka

zdziwił się

-

Co

się

·z tobą

ja natychmiast stata się cała'
OICzekiwaniem.
W owe dni Korolew wybił
~il! pośród wszV'S,t kich koJeg6w,
odg:rywał jUlż. wieką ro.l.ę i ' wielu ocze!khVJalo jego słów.
Wokół gJ'lObu zebratv si.ę zno
wu ta,k ollbrzymie tłumy, że tyl ..
ko z tmdem ud,ałO' siQ utr.zymać porządek.
Nad atwartą
mogitn przema'wiala tylko Bab
kowa: Mówiła cicho i niewiele,
a czyni la w,ralżenie ball'dziej za-

~nst{łut

dzie,i(,? -.-

Sienia.

Jaklo oo? - mÓlWiła uj(.
- Ja,kto ' oo? A
Warila ? Plf'zecież ona z:rOlbił9

i kobieta Wamp
francusku,

Przecież nh'l
alb y urodziło
się chore dzieciko... W,prost tJ.'Q
cila zanysly! Nie m~lam jej
sobie pW'OUienief

mogła dQtpuścić,

N'adprogram: Dźwiękowy tygodnik Paramountu i
aktualności krajowe.
Począte~ O 4 pO poło

dało

się

Towa,rzysz{', z.ebraliśm"
tutaj, asystu.iąc w osła·
tnim akcie $ltrasz,nego dramaLu. I nie jest dla na,s w td
chwili, gdyśmy odda,Jj mogile
nasze,2'o towarzysza. wa'Źll1e to,
co wvwołato t~n dramaif. Nie
wiemy jeszcze, c.z v winowajc:!
jest nasz towa,rzvsz. czy cdonek innej klasy, ohceJ nam?
Czy powodem by!o ulCzude 1.azdro-ści.
zemsta
odrzuconego
kochanka, ozy też ślepa . niepo·
hamowl3!na namiętność? 'V jE'dnym, drugim, czy trzecim wypa.dku pod stawą wydarzeli było rozwydrzenie plcto'w e, nagie
~wiClrzęce uei2mcie, wywołujące
w człowieku tę pierwo,tna. d1.i·
kość, zwierzęcość, z któlra. c1;k)
wie!k ży:r w epoce kamiennej.
KOIrolew m&wił w jakiem'
eksta,tyczrnem podnieceniu. dzi:J
łając bc,ZipOś,rednio na tłum.
się
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Godziny przyjęć: 10-2 i 4-7 popoł.
Usuw.anie piegów, w~grów i zmarszczek. - Racjonalny
masaz twarzy. - Niezawodne wskazówki w dziedzinie pielęgnowania cery.

I
.I
Dobranoc Wiedn·iu· (&Ule ftachllUien
pOlws,~rzymalć!

Tego sattlell.'(:
wieczolru poszła do akuszerki...

.......m............................Em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P.o.t.e~m~p;zez d~'a

poraz
ostatni!

słulChaczv

pewne f!O!'IlSZle8ie.

I

n'E~rwowami,.

UWAGA: Poraz pierwszy MARLESA DIETRICH śpie

Wśr~d
zaUJważvć

l'Iaquillaae

.TlIJ.:

-

żona

I] O'twal1Lej 1l10f{iłv. a mówię te·
ra.z, ponieważ cbcę mówić nie
D martwych, lec.z o żywych!
Towa1rz,"sze, 'P,rzeCIez rewolou·
cJa jest ptrzedewszytSffl{iem prlC
JHldzeniem się ludzkiej o's oboWOSCI.
Rewo,ll1Cja, nie bacząc
na całe okru<:ieństwo i krwaw~
nieulbtalg anie swo,ich metod, jest
przedewszystkiem
prze.budze ..
i
n el1l ~,zło'Wi~zeń· sl wa, wzmoże
niem UW Ulgi w stoslu.nku do wIg
snej i cudzej godnośd. RewoIllcja nie jest rewolucją, jeż-e
li nie pomaga wszystkiemi swe
mi siłami kobiecie , podw6jnie
i . potrójnie ucielluęzonej, nic
poma~a jej wyj~ć na Mogę o<:.obistego i sDołec:'.ncgo ro1.w~·
jut Rewo,l'ucja nit' jes.t rewohlcją. jeżeli nie '" vkazu ie najwi.~
ksze.i uwagi ~. SlOSllUlill tło
dzicci: r~rzedeż one są wlaś
nie tn, przyszłością, w imię kló
rej tWOI'/. V się rewolucję ...

<.: ' ą,gu ostatnich dni utajo.1Y
gnie w groził w każdej (.'hwil;
wyL~I('hem. Zoja zauważyli w
n:m lJOWy rys: z nieukrvwa.
nym gniewem oglądał się w" .
koło . jaJkgdV'hv był otoc1.ony sa
mynli wro,g ami.
Znalazło tu
swój wyraz w chwiH, gdv p::>,! .
A cZv mo-żna, tow3irzys.ze.
r"';p1,ła. do niego An·.la i Z90PY chotbv częściowo tworzyć ta~Fll~:
kie nowe życie w atmosferze
_ KOil'Olew, C~Y masz SpiS tegO' sil.rrusznegO' rozwvdn:enia?
mÓ'\\~ów?
Nie, nie moiona!

mOoże być?

iaśnieje pełnią swego talentu

Dziś

wargi i mil·

- Niema żadnego s.pisu i ni'1
siludooe1d ZIIlOW1łl ułwo
bf.Gzie.
Ale nie pozwolimy ~a·
rzotDy zostat okola trumny.
d'łć każdemu idjocie! -- odPJKorolew uśmiechnął sie do
w!edzia~ ostro.
niej.
Anna odeszła. mrucząc cOS
Zmęczyle 4 !1i~? 7alDyŁa pod nosem.
la cichullko.
- WiC kito będZIe mówił?
Na dźwięk jej ~łosu znikło - zalpytała Zoja.
w nim wszelkie 7meczenie. Wv
- . Ja będę m6wiJ - odpowie
pros-tmval piersi.
.dział z takim akcentem, że Zo-

Blfllłlł:H

wa przebojowe piosenki po
angiels~u i niemiecku.

zacisnął

Zbierający się w nim w

- Ja,kto w-"~~'śUt?1
- Tak jes'!" AnaJiza dała 11płakaną twarzą, niż słOlWami.
jem:1v wynik. BYł u dokto.m i
Dorpie!l'o,
~v zwłoki złożonG w
nie doczekał się orzeozenia: ..
mogile
zabrał
głos Korolc"".
Gtwpie!
Towalrzysze,
·nie mówilem
Zo,la /!wałtowlIlie chwvciła ra
U4
l1lię Sieni.
.

po swym sukcesie w filmaeh
,.Marokko"

matka,

a

wY'wail"y z ziół" , Wstr(}tne,
OIk,ropne wywary". A potem
,,"Oz,oraj poszła i WlrócUa w;"!c70!rem. Wszys'tlko .łulŻ jest zrobiane!
- Jalk a aikmszel'ka? Jak mo·

łallcuch

- To przykre, bo przyszli
tylko z ciekawości, nby' Po:Pa·
tr.z:'eć . A co jest z ,HQirolchi!lem?
- drg n ąw.5z " zapytaiJ;a 7.oja.
, Korolew maehnął ręką.
- Zdaje si~. że .wyjdzie z tel <:horobę też ~ie' tviko
wymy~lil, jlłik się okazuje ...
Zoja' zarŁrzymała si-ę:

Dziś i dni
nastepnrch !

HL D E

tłum się

kir~

dni

piła
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Dol1y i Fred, Lula i Stan siedzie
li ze mną w kawiarni. Należeli do
siebie w wymienionej kolejności.
Jak? W jaki sposób, Gdyby ich
o to zapytano. odpowiedziałoby jed
\V sali r.ady miejs'k iej, wo namitu i prochu. Wys1rurczv je .. ludnOiŚ>Ci na wypadek wymchu wysuwał da'l ej idące wnioski,
110 z nich: "Jak PoHux do Oreste· hec
licznie
zl?r.)madzoneg~ . dno ,;k'r ótkie spięcie" ,hyśmy wojny, z,astl:analwlają.>C się nad żv .jej udzielać papaTcia.
sa, .Iub ~ak Kast?f do Piladesa"~ audyto'rjullll wygłosił interesu ' zo,srtali ~hłoni~~ i wc.ią.g?ięct środkami zapobieżenia 'latruciu UW3iżając, że wargóle nie Dlife ·
wody bak1erjrumi. wlPlldl na de
Międzynarodówka, nle prl(J·
A \lIkt me po~rafdby. rozstrz~gnąc .ląc,\, odczyt ", t, "Wojna fi mirt w tę naJstraszmeJszą z wOJen.
czy to ma byc dOWCIp, Czy tez ~ha dzynarodówlka" bohater one{{'
Oczywiście. rz{!dv głoszą. sło kawy koncept: ws.zystkie stu· sądzając ŚIl'odlków, jalk iemi nlO·
przeciw tawić się wo.!rakteryzowałobv to gatuoe~ tch ' dajszego procesu pacyfiS!tyczue·· wa pOlko.iu, WS'Zvscv tłomaczą, dnie nakryć specjaJ.nemi pokrv żnahy
że na wytp8dek'
wiedzy.
go w Łodzi, dr. Józef Loos. Zu - li jeśli sięgną W brOI), to tyl· wami metalowemi. Powstaje je nie, us tal iJ'a ,
dnak pytaiIlie, .laik nakryć meta- gdyhy zosta~a wywOJ:ana, nale
by~o, ko w obronie gralIlic.
Czworo wspaniałych typów mło- interesowalJlie prelekcją
d~ieży, wzór 1932,. zgr~bne. cz!on- 'le wzgJędu na osobę plre'.egeHAle przeciei talk nie jest, bo lewą pokrvwą Wisłę, albo Ren? ży dąrżyć do ' jej na.js.zytb.!Ozej.!.)
Po wojnie 1914 roku pa~l- zakończenia.
lu, szczupłe postacie t. ozywlOlle t,a, ja-k i na fermat odczytu wieI Ila zew sojulSzni,k a każde u·
Pacyfiści an.~iels'Cy,
znzesz'.!twarze. Życie VI młodOŚCI z rO'tma- kie
:r.brojone mocarstwo stanie 00 ..,twa, wyci e 6.c z one masowym
'!hem.
Odozvt Ul1ządzony wstał ' sta· boj!u.
OficjalillY
pacyfizm prwlewem krwi, chciały zabel. ni ' ,'v "Związku p.T1Z€ciwnik6w
DoIły zaproponowała zabawę w raniem Towarzy.stwa uniwersy. pam.s,tw nie odegra najmniej- pioozyć się pr.zed nową: wojnq. wl()jny" , zaJecają odmQWę s.fruzliczby. Zabawa ta jednocześnie by tetu robo tnic z €\gQ.
szej roli. Mimo wielu konferen Utworzono ligę narodów, nad· by wojSlkowej. W Angilji 17.000
la egzaminem wykształcenia. Ktoś
c.li l'Ozlb roieniawy(:h l'rwają dal pa6stwo. Po niepo'WlOdzeniach socjahstów od:;iaduje katrę Z~
Na wstępie odczytu dr. Loos sze zbrojenia. Mechanizuje się, w akcji rozbrojenia materjalne odJ;nowę shciby wojs.kowej, W
wymieniał liczbę i prawie zawsze
za'
S
lbanawia się nad mom~ntem lIdo'skonała Slprzęt wojenny. W go, TOZPCJCZęto 'Pro,paga,Jldę roz- 'wl()jnie nie brali udziału, I!dyż
cała pozostafa trójka natychmiast
}'
b
wytbluC'l1l1
światowej pożolli wo·
wiedziała
znaczenie teJ
ICZ y.
wieku radja i elektryczności do brojenia moralnego. B. mini- w W . Brytarnji istnieje prawo
Szybko oadały pytania i odpowie .lennej, która jes,t, jego zda· ,., współpracy" wzywa się ludzi ster Załesrki wniósł dllośny orD o nies'PrzecitwialIliu się ,'Uulic·
hi.
niem. nieu[}ikni'o,Jl:.l.. Mimo pię- llaUJki. Falami dektromagne- jt"kIt, okreśLający wojnę, jako mu.
knych słów i f1l'azesów o pokozbrodnię. Jeśli nD.Tody nie moNiemieccv palCyfiści, zg,rupo ·
~~~:6na 5,000 metrów. Ritola .iu i ro,z brojenilu. cały świat się tycJ:z~~mki '1T.mo,żna prz~ct16ez ~b~Y- .gą
.;ię rozbroić, to niech pTzy .. wand koło Kwrta Hillera, UlWa"
dozbraja, a polityka między pU~CIC llJJ\.3JSe sramo o' w ez
uarodw.ki zbrojeń w konse- obsługi,.
które
samoczynnie najmniej nie sZ'CZ'llją przeciwk9 tają odmowę . stuźhv woJs.ko"rzed Hide!
sobie, ni'e ch w,pajają w dusze wej za ś.rodek. nie proiWSdząc~
- ~-6?
światowy w pływa- kwencji swej musi dop'r owa- zrz'ucać będą bomby z gazami młodzieży
miłość óo hliźniego , 0.0 celu i p>fOoagu.ią Pi'ÓlCZ te~'1
-- ekord
dzić do przYSo1.łe.i wojny che- trującymi. A hakterje clbo,l ery
i ogólne po·
hiu_ na 100 metrów.
j dżumy, czy nie D)lto isblieją, niec.haj polak nie wid",i w niem' s<\.rejk gene.rałny
mie,znej i ba,k terjologicznej, kt6
46 -2',~
bv za:truć 'wodę na terenie nie· cu wroga, a niemiec w Wlaku wl'ltanie.
jedyną dewizą będzie mor·
- Bieg na 400 metrów. Rekord rej
Jak więc ma la. postąlpić 1.WO
dować ja'k najs!zybciej i najsku- przyjacie~a? A fosgen, iperyt nieprolyjaciela. Ale liga naroolimpijski i światowy! Los Ange- tec,w iei
<:hlor, a inne gazy? Dos:konali dów zbankrutowała. \V osta- lennicy mi ędzynarO'1ówki? O
les!
więc ('nemik sztukę mordo'w a- tnim Zahlil'4!'u japońsko - chiń· charalkter.ze w'Ojny nie decydtt·
Każ-:1y py1a, kiedy i gdzie wy nia, pracują w tym kierunku skim by~a tak beziilna, jak w je przecie ż mi ędzyna'rodówkA.
Na pytanie to odpowiedziano
wprost z pewną pogardą i Lula, buchnie ta wojna . Ale to je"t wszyscy. bo na obronę gr:mic roku J 923 w konflilkcie wło,sko· ale pallstwa .
]dóra je postawiła. poezuła się za- lla,lzulpełniej obojętne. Chodzl pieniądze mamo kryzysu zna- g'recikim.
Mimo
tllCll1;wał
HlltyWOjC!ltylko o zdanie soJ:>ie sptr3iwy ~eźć się muszą.
Kogv winić za ten stan rze· nych,
mi l?dzvnUlrodowka
ni l'
wstydzona.
ze stra,s,zliwych skutków nowej
Alu eTyk a
ma 11 miIjo,Jló\V czy? Kto ponosi winę za WOlo mogla w 1914 r . spe 'nić sw e- 185-7?
- ~wiatowy rekord w dźwiga . rzezi świaltowe.i , do któ,r ej do- bezrobotn:YlCh, ale na vhrojellia nę 1914 ro ku,?
\Vs.zvscy, czy J(ro zadania . "'h'd z iałaby , Ja 1,;
prowadza
Siplot dzi~.ie.iszych wydaje 707 mi1jonów dola,rów ni.kt?
niu oburącz. Swoboda!
~i~ prz€oCiwstawi ć ","o.rnie. ja k
AnglJa na zhrojenia
Paryż 1924,
Amsterdam 1928, wa,r unków poJ~'ty'l':7.no - gQlipO· roc:znie ,
Międzynarodówka
lióocjali· ·,.Ją zwalczać, ale to były h~lk ()
wydaje rocznie 94 mil.iOdlów stycolna jeszcze przed wo,jną Zll teorje, dalekie do zreaJizowa ·
wymieniano masę liczb. Podobała 'larc,zv<'h.
im się ta zabawa, a mnie nie imPUllstwa zawierają ze sobą f1l111Jl:6w szterlingów, Francja- sLanaw,iała się "lad tem, co zrn lIlia. ~lic:dzynalrodówka hvla ~. a
panowała. W ciągu pół godziny re uMady,
naildadając na siabie 11.674
mi1jonów
franków, l)ić na wVlpa,ciek je.l wybuchu, slaba, nie repr-ezentowala w6,y
spekt mój dla ich wiedzy rósł sta- wzajemnie pewne zobowiąza- Niem(:y - 716 mil.ionów ma- Między Jat1łreS ':.:m i Beblem, Ił czas pot ~ :i;ne.i i zorganizowane.t
Je. Co za masę liczb znali! Wres:l. nia. I dlatCjgo zupełnie oboję- rek Rumullja - 10.052 milj. Kaurtslkym, toczył ~ię spór, r..lv siłv.,
cie ja się odważyłem:
ua:ależniali
stosune~
I poniosła kl~S1kę. W wojule
tnem jest, gdzie p.adnie pierw· lej, PolsIk u 844 mi,l jonów pierw.cwi
- 1789? - zaproponowałem,
socjalistów do wojny od m.ir..i świall>owej w,"gląda to na para ·
sza is'kra, ~yż na finnamen- zł<JII:y<:h.
- 1789? Dony, najlepsza de wszysltlkinh państw jeiSll: dePodobno czerwony k,rzv'ż, ' po· sea, CZ3tgU i celu (charakter u dork s - pierwszą klęske POtnic!lpecjaJistka w zabawie w liczby, mno, a wszędzie jest pełno dy- .wołany do niesienia -pomocy bronny, ozy zaczepny~ Kawt:.ky śli socjaJiCd.
P ie,r wszy t,rllp
długo zastanawiała
się, póki troJamcu b0 ~~em ~j~.
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •styJC,
chę niezdecydowanie powiedziała:
znYl11· Urósł on cło 'P<>tę~i
symibol'll. A w parę lat p6źniPj
- To mógłby być przesadny "'
Tl1ratti , ni edawno zmarły n;)
kord w pchnięciu otiurącz. Hirseh·
feld?
"'.v gnaniu. głosował w parla ..
mencie włoskim p;rzeciwkl'l bud
- Źle, - zdecydował Stan.Pozwól, te Ja się zastanowię. 1789,
źeto' wi wojny, Gło·s socjalislów
prałownlkom
przecież to powinno się człowieko DDr~k(ja _gmówiła
"c"zl('gł się
i ostrzegał
przed
wi przypomnieć.
skutkami
zawieruchy
w()ienne,i.
obniłg
Naradzali się jeszcze chwlłę,
I oto dziś po latach woju y,
wreszcie utworzyli zdecydowany
Jak się dowiadujemy z wia· trudnionemu w biu,r ach falbrYlC!Z poinformowane koła, prawdo- po lata(:h k'r yzysu, s-toimv znów
frollt przeciwko
mnie.
Na tym r,YIg'Odnego źródła, dyrekcja Zj. nych.
podobnie dyrekcja Sche<iblel'3 w o,blicz'll wo.~v. W 1914 rok:J
punkcie panowała jednomyślność: Zakl.
wielki
glrzccb.
Pracownicy administracji za- i Grohmana, licząc się z tern, popeŁniliśmy
SciheUible!ra i Grohmaata
1789, tego niema, to wogóle nie pOlStanowHa ob eooie , po wymó- kładów wymówień nie oł.r.zy- j,ż fahr:v'ki zostaną
niebawem Daliśmv się otumanić, wcią
iest tlczba.
,
ulJ.'UlChomdone, pragn.ie z,reduko- gnąć w \VIOjnę. Cóż mamy zrowieniu pracy wszY5ttll dm robort- mają.
A jednak była to liczba. Napew nikom, wYIPowaedzieć z dniem
bić dziś? Nie ulega twicrd7i
Wymówienie posad . 'p racow- wać 1)łace o 15 proc.
no słyszałem już o niej. W 1789 1 grudnia r. b., a więc z dinie.m nilkom um~vm
w fa:bry ..
Na,ra,zie nie wiadomo jeszcze mówca - wątpliwości, że przy·
była rewolucja francuska.
dzisie.tSlzym 'Prace całemu per· kach, rozpoozyna.ią(:e się dZIś, dokładnie, czv właśnie o takI szła wojna '7.,bliłŻa się do nas
o. s. sonelowi prac o w'l1rez errn u, za- wY'!{asa z dniem 1 ma,r ea r. 1933 procent zostaną zmrueJ&zonc wielkimi krolk ami. Nie W~elllY
a więc zgodnie z urssl:awą z'a tr.zy pensje pracoWlIlic'le u Scheible- ,jeS'z,cze, eo mamv z1l'obić, .iak
miesiące.
pn1"3. i Grołum:tna, w ka.żdym bądź usstoSll'nkow8JĆ się dJo nieJ.
Powody wY!powiedzenia pTa- razie OIbnitŻlka zostanie przepro .. wo-jennv kOlltg,res socjalistyemy
Cv personelO'W~ pracownic:zemu wadzona.
11'mieści~
w sf.ałiurc,ie
swvm
u Sc.heiblerra i Grohmana zasło
Dokładna wysoikość redukcjl D u'llk t. w którvrn u~tala, że jon}
ponosi w starych domach lokator, w nowych nięte są mgłą tajemnic.. Dyrek U!S:taJona zoS'talIlie p.o zakończe wy.ższym czynnikiem, decydują
cja
Zjednoczonych Z'akładlów niu rokowa,ń
właściciel nieruchomości
w sp,r awie UTU- ~:Y'l11 na wy:padCfk wybuchu wO.i
nie udziela na ten temat żad- chomienia fabry1\{
i
sanacji (ty, jest międ'zynarodówka. Ch!)
Nie.iednokrobue między wła- gdy ehodzi o domy nowe
nych wyjaśnień i jako powód przed5ięlbiorstwa.
dz,i więc oboonie przedewszysł
ściciełami domów i lokatorami tylko i wyłącznie gospodaJ'Z, ł. wY'PowiedJz.enia pracy podaje je
UTUlChomienie zakładów ma kiem o organizację !'I'IcjłłH ·,
wynika.ią. spory na temat, kto .t. właściciel domu.
dynie to, ilż pragnie mieć wolne nalStltpi-ć dnia 12 grudnia r. b.
stów.
Co należy uczynić - nie mo·
jest obowiązany płacić za przyWyrok wspomniany oznaczo- ręce w stosull1ku do swych pra- O•••••••••••••••••••••••
ł
1"
cowników.
żna obecnie po>wiedzieć. Trzeb'-l
przy
niedostateczneJ
funkcji
n
ą~zenia kana łzacY.l e. Miano- Iły jest liczbą AC. 1132-32. (pl
kiszek, cierpieniach wątroby i dróg to zo,S'taw~ś domyślności ty~h,
wi('ie wlaścieiele domów dolł- ••~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!J!a!k!!!!!j!e!d!n!a!!k!!t!w!ie!rd!!!!!z!ą!!!!!!d!lO!br!.!z!,C żółciowych, ołyło~ci I artretyfmie, kt6rym id ell pokoju leży nR c;C':'
cz 3 .hł odnośne kwoty z tego t y- katarze żołlldka i jelit, opuchlinie CU. Jeooo , "lVsz'akże .iest peW1U',
Iriscek grubyoh, cierpieniaoh odlułu na kwitach
za opł8iCenic~
bytnicy n a t u r al n a woda goreli: a że w obecnYCh w3nmkach w
komol'nego,
co napotyka na
"Franciszka-Józefa" szybko usuwa strojowy!Ch socj.aliści najmniej ..
obławy zastoinowe I b61e w podbrzuszu szy wvwlrą w'PłyW
na kwesU'!
SI)I'Zeciwy lokatorów.
Kierownik
robót
popełnił
naduż.ycia
wytbl\.lchu
wojny.
I
dlatego w
W dniu wezOl~ajszym wydział
pierwszym 'rz ędzie należa:nhv
W
dniu
wC7JOra.iszym
w
go,jego zastępca Adam Pomykała.
eywilny łódzkiego sądu okręgo
przyszłą wojnę wvk /J1l'tZystarĆ dla
wego ł' Ozpdtrywał podobną spł'a dzinach popołudniowyeh z pole- Aresztowanie nastąpiło w chwiPTzebudowy ustro.ltll.
laódź!
we z tytułu pretens.ii lokatora ccmia urzędu prokuł'atol'skiego li pclnienia przez nieh obowiąz Już zaledwie 3 dni dzieJą. nas o(l
l\1i~dzynarodówka zhrojell 1'0
do właściciela domu, Mianowi- w Łodzi aresztowani zostali za ków służbowych, poczem prze- jedynego swoim rodzaju. wySŁę ~:~l1 bi na przygo towania'ch do wfl icie lakatol' l)l'otestowal przeciw popełnienie nadużyć na szkodę wiezieni zostali do więzienia, artystów radjowych. Kto nie w~ ny świetne intere sy i dla tf'~{)
p'role ona do niej i wszelkimi
dział je!lzcze 'I ade.usza
Bocheń
ko ściąganiu od niego opIat za skat'bu państwa kierownik ro- przy ul. Kopernika.
środkanlI d~lżV do jej wybuch,1.
w wlęz'łeniu
Sum.a. strat skarbu jeszcze nie skiego, króla speakerów polskich. Za-daniem socja,lis,tów jest prze ·
przyłączenie domu do sieci ka- bót więziennych
Anieli Szlen:rińskiej, Zofji Te.rne. ciwdJzin.łanie 1- 111 zaklltsom Iw .
kał'nem, przy ul. Nowo - Tar- została . ustalona.
1Ializ~cy.ine.i,
Mieczysława Fogga, Tadeusza L~l
g
(}w
e.i
16
Józef
Budasz.
oraz
dącym owocem, wykwitłY~l n'a
S~łd okl'ęgowy wydał w s,pl'll(: Z::l ja. oraz prof. Ludwika Ur8teiua,
grualtCie obecnego ustroj'u .
~
~
wie te.i znamienny, pl'ecedental
ten powinien natycbmiast zaopa.
Odczyt, ktÓTv trwał bliski')
Ily wYl'ok, opiewający, iż jeśli
trzyć się w bile,t na poranek artyd~ic godziny, wygłoszony in l
po,"" ostatnil
stów raidjowycb, który L'dbęd'li,~
ehcd.li o domy stare - opIaty
p:ęknYIlI i plasty-cznYm .1Q1.\'
się w niedzielę, dnia 4 grudnia,
.Ił przyłączenie do sieci obowią
lnem i został nagrodzony frelll!
punktualnie o g-odz. 12 w połud· tyc,wemi oklaskami.
U!!1y jest ponie§e lokato)', zaś
nie. (r)

Interesuiaca prelekcia dr. Józefa Loosa
l
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Wiadomo~[ł Diei~[e
ferie noworoczne

IX powszechna wysła
wa drobiu w bodzi
W dniach 8, 9, 10 i 11 grudnia

r. b. w salach klubu "Zjednocw'
n e." przy ul. Przędzalnian ej 68, hrzącha nader ruchliwe łódzkie stowarzyszenie hodowców
drobin i
zwierząt domowych wystawc:, Bę
\1zie to IX zkoJei wystawa dwoin
i zwierząt domowych , jaką ,,'spomniane stowarzys7.enie u rzą.c1 za, hy
}ll·zer. racjonallle
współzawoclnlc
e"'o pobudzić hor!owców do podnif'
sienia ,asy i przyczynić
si~ do
IJodniesienia kultury hodowli.
Dotyl'llcZai;'- już zgłoszono szerpg
t\\'ic1'Ząt do pokazu, który obejmllJe, drób. króliki. ptaki, gołębie.
zwierzęta futerkowe,
psy rasowI:
i t. d.
Cdem spopularyzowania hodow~i
drobiu i
zwien-<,!t
domowych,
"'~ród najsze,rszych warstw spolef'zpństwa, szczególnie za~ by wzou
dzić zamiłowanie do
tej hodowli
wśród młodzieży sZKolnej stowarzy
sze,nie wprowadza w pią.tek, dnia
9 i w ~obotę. dnia 10 grudnia (do
południa) specjalne zwiedzanie gru
powe wystawy, po najniższych ce-

"liLO~
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1932

Zabójca tancerki

skazany w apelacji
Dnia 30 listopada 1932 r. zmarła w Młodzieniaelku
długIch i ciężkich cierpieniaeh

rady miejskiej rozpoczną
się 16 grudnia
Jak się dowiadujemy, najbliższe
posiedzenie plenarne rady miejsldj odbędzie się dopiero w poło
y. iI~ grudnia r. b. Dłuższa przerwa
w pracach plenum spowodowana
zo~tała potrzebą wykończenia prac
biura rady nad planem zabudowa
nia m. Łodzi.
Pierwsze posiedzenie plenum w
grudniu b~zie jednoczemtle ostał
niem posiedzeniem rady przed ferjami noworocznemi.
Jak wynika z dalszych, otrzyma
nych przez nas informacji, budżet
samorządu łódzkiego nie
będzie
już przedmiotem obrad rady miejsldej w bieżącym roku kalendarzowym.

1.Xl1 - -

fwa

Zabójca tancerki z "Loure'u"
Anny Przydworskiej, stanął w ~n.
wczorajszym pr.~d sądem ape!acyjnym w Warszawle.
Ksawery Kowalski. jak w ~wo·
im czasie donosiliśmy, wstał skazany przez sąd okręgowy w Łodzi
na 3 lata więzienia.
W mot ywacah sąd okręgowy uznał, że zabójstwo popełnione zostało w alek
cie i dlatego wymierzył łagodnieJ
szą karę. Kowalski apelował.

B. P. -

Z

Jeszorinów

"Julianowa P1andellort

Wypro~adzenie drogich nam zwłok nastąpi z domu przedpogrsebowego
w Łodzi dnia 1 grudnia 1932 r. o godzinie 2-ej po południu, o czem lawiadamiają pozostali w nieutulonym żalu

Mili. Dzieci, Wnuki i Rodzina-

Wczoraj sąd apelacyjny w War·
szawie zatwierdził wyrok I instancji w całej rozciągłosci.

l

Wgrok W prot:esie P.P.S.- ewit:g
32 oskarionr,ch skazano •• czterech uniewinniono
W dniu wczorajszym
znala'zlt swój epil()g pnzed sądffin
okręgowym w Lodz.i głośny pro
ces polityczny.
Zatpowiedź ,,,yroku w p,r-oce·
sie 36 czł,olllków PPS.-Iewicy wy
st-arczyła, aby przed gmache!Ill
sądu Zlg'romadzić wielklie tłumy
publiczności.
Na salę dostało
si,ę
jednak niewielu, raz ze
wz,gIędu na ścisłą kontrolę przy
wejściu , po dru-f.!ic zaś
wobec
SIZ>CZU:P ej il ości mieJs,c na sali
nr. 1.
Zwi ększone po terunki
l)lolidi l1'trz~nmują znakomicie

niJzatOr PPS.-Iewkv na 6 lat wie
zienia.
Ludwik GOlt'kOIWSki, Włod'zi.
mierz Sokorski, Stani'sław Jani
szewlS·k i , Malk s Olingier i Francislzek Głlo·waclki na 5 lat W!ięzienia kalŻody.
Rudlila Pa~anowska,
Józef
Ryball'CWY.k, Ahram Litwin i Antoni Rusak po 4 lata wi~zienia.

........................

.I

OL
NIEZAST~PIONY

porządek.

P~YN

DO CLYSZ
(ZENIA H.VB.
lUSTER METALI

O gO-M. 9,45 na sallę wchodzi

kOlmplet sędziowski. P.r zewodni
czący,
wiceprezes Illilllicz, oznajmia,
że będzie o dc.z y tany
wyrok w rozpo~nawancj sprawie Drzeciw człOO1kom b. PPS ..
lewicy.
Wśród ogólne~o
~robowej ci-s'ZY,

I

odczVhl.1e

każdy.

ZNANY ł ' V'WANY
)R7~Z CA'lV ŚWIA"f

.......................
Rubin skazany

ncdzg
bezrobofngcb

Dllś i dni nastepnJch!

II-gi t,dzień rekordowego pOWOdzenia

z A ULICA

Irene Donne
cała

w nocy dyżurują następu
apetki: A. Dancerowej (Zgier·
ska 57); W. Oroszkowskiego (11
Listopada 15); Suk c_ S. Gorf~ina
(Piłsudskiego 54); S.
Bartoszewskiego (Piotrkowska 164); R. Rem
bielińskiego (Andrzeja 28); A. Szy

:>ficerskiego

przy

lllinicz podaje krótkie, umoty' ul. Jerzego 2 odbęd2łe elę waln e
wowanie wya"oku. SkazalIli, .laik zgromadzenie, wszystkioh kaniowto wyka,z.a l ma,t erjal zebrany w czyk6w i żeIigowcżyków 4 D. 8.,
loklll 1)l"zewooo sądowego, nale- zamieszkałych w Łodzi i okolicy,
na które zaprasza komisja organiżeli do P.P.S.-Iew. ze świadomo
zacyjna wszystkich bIegów.
ścią, że pa·r ija ta wiSlpółdzitalała i
pozosrtalwaiła w k'OO1t'akcie z K.
P. P . . Materjał dowodowy potwierdził tez·ę aktu oskarżenia ,
że PPS.-lew., była przylmdó 'iI'ką i ekspozyturą KPP. , a naleblCy do niej wiedzieli, że dz·ja·
łała przedw ustalonemu w dro
-dze praw ustrojowi pańsrtwa.
~m~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"GRAND KIHA"

Od d..iś

Dziś

jące

Tajemnice griekazu pocztowego

Minister odrzucil_Detrcie

li rand-Kino

aptek

łłocne dYŻUry

Oskarżeni Jacentv Śliwarski, mańskiego (pr~zalniana 75).
Józef Hempilloski, Jan Kopilul i
Jan Bala zostali, wQlbe<: braku ZJAZD KANIOWCZYKÓW i 2R·
dJowodów, uniewinnieni.
LIGOWCZYKóW 4 D. S.
W dniu 7.12 r. b. o godz. 17 ....
Nast~p!I1'ie
przewodniczący

WYROK.
~
Na zasadzie all"t. 102 dawnenach wstępu.
go kodeks·u ka;rnc~o i art. 97
Zaznaczyć należy, te. wystawa.
obeene~o K. K. oska. rżeni, z wytvzbud'Liła zainteresQwanie w szero
za nadużycia w rzeźni
jątkiem
ClZfłere.ch, zostają. uznakich kołach hodowców oraz przy·
chojeńskiej
ni winnymi pflZynależenia lub
rodnik6w.
w.Slpóldziałan1a z komunis.t yczW dniu wczoI'a.iszynl sąd 0ną. pal"tją P oIs.k i i 'Zosbją, S1ka- kr~owy w Ladzi o~łosił wyIJlłgl
żaJni:
. '
rok w spr~wie głośnych naduJ Pi o t l' SPa lek, tw ó rca i o r ga -- żyć n a tcren ie rzeźni ehojeń !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!;-~-!!!!!!!!!!~~~~~!!!!! skie.i, o któryeh dOllosił .,Glos
POI·anny".
Oskarżony Gabł'.iel Rubin ska
wyświetli urząd
zany wstał na _'lółtora
roku
w sprawie zapomog dla bezrobotnych, którzy wi~zienia. pozostali: o.idee je- 17 września r. b. przJb~'ł do urzędu pocztowego przy ul. ~Iebod
przepracowali mniej niż 156 dni '
go
Mordka Rubin i "cichy" niej (w gmachu Ul'Z~u wojew6dzW dniu wczorajszym odbyło się komunikowano, i2: minister prac~ wspólnik Szymoll Blatt, wstali kiego) mleczarz Majer Wolman (po
nadzwyczajne posied.l:lJenie zarządu nie skorzystał z przy8ługuiłłcego z ,p owodu b ...aku dowodów wi- morska 37), celem
wysłania do
obwodowego fur4duszu bezrobocia mu prawa .Zwr_ił się jedynie do ny uniewinnieni.
Koźminka 850 zł. dla właścicielą
w Łodzi. Na posiedzeniu tem omó· naczelnego komitetu dla spraw bez
ziemskiego, Modelskłego.
Sąd zmnie.łszył sumę powódz
wiono memorjał wystosowany w robocia, polecając objąć akcją poJak twierdzi
Wolman, jest ón
15 tysięcy na analfabetą i dlatego zwrócił się do
swoim czasie w sprawie zasiłków mocy wspomnianą wyreJ -kategorję twa z przeszłd
dla bezrobotnYCh, a to w związku bezrobotnych.
woźnego z prośbą, by mu wypisał
sześćsetkilkadziesiąt złołveh.
z odpowiedzią Jaką nadesłał w tym
tygodniu do Łodzi główny urząd
lunduszu bezrobocIa.
Jedynie film o ciekawej i emocjonującej treści, wspaniałej grze aktorów i inteW memorjale zwrócono się do ligentnej reżyserji -- może liczyć na długotrwałe powodzenie.
ministra pracy i opieki społecznej
Mając powyższe na uwadze dyrekcja
zawiadamia, że wyz prośbą, aby skorzystał z przysł~
gującego mu prawa i przyznał za- świetlać będzie w następnym programie film p. t.
pumogi ustawowe Ifównież i tym
ro-botnikom, którzy nie przeplaco
wali pełnych 156 dni,
a stracili
pracę po przepracowaniu
jedynie
5f. dni w ostatnich 12 miesiącach.
W odpowisdzi na~esłanej przez
warszawski fundusz bezrobocia Za
1 czarUjącym
z uroczą

B

W yIDOk został 'Przyjętv pIl".ze:l
skazanych z Z'llfpełnym spOlkoOjem. Niikt nie zrupawtiedział apelacji.
'
Po ogłoszeniu wYll'o'kłu" wISzys
cy oskarżeni przewiezieni
zostali poL. silną eskortą do wię,
zienia., p,r.z y ul. Gdańskliej.

lokalu ogniska

napięcia i

-prezes I1Hnicz

Roman Szymczyk, Franciszek
Wiotman, S1anilSlaw KosOIwski,
J Ólzef WlodaJrski, Alfons Czerwliński , Stanisłalw Cybulski i J ó
zda Barjas·z po 3 lata wię7-ien i a.
Jan Cyrus, Boles,taw Pastwiń
ski, Kaz1mienz Nowa.k, Stanisław O!Urski, Frandszek. Gubka,
Antoni Grudzlińslk.i, WłaJdy.slaw
Brzezhlski, Tadeus'z N aJWTooki,
Edward Konarski , Aron Josek
Sona,b end, Alek,salllder GaJrlicki,
AntoOni Wa.rda, Władysław ILisiOki, Czesław Prz)'lhYlSzewski i
Teofil Miller po 2 lata więZienia

nucić

.

.

Jobn 60lel

będzie najnowszy przebój:

"Ja

chciałb,m

śledczy

Łodzi
odnośny Prł4ekaz. Po wypeł!;łienhl
przekazu udał sIę do okienka i wrę
czYJł urz11nikowi pifJUi*ze Oł'az
przekaz. Po uiszczeniu zł. 1.20 jako koszta przesłania pieniędzy urzędnik wydał mu odnośne }U)lcwltowanie, k.tóre Wolmall srhował
do kieszeni.

w

Ub. niedzieli Wolmau otrzymał
od Morlelskiego list z zapytaniem,
dlaczego wys łał mu miast 830 zł.
tylko 8,50 gr. Kiedy Wolman zb.' dał
pokwitowanie stwielrd~ił z
przeraZeniem, iż
figurowała
na
niem istotnie tylko suma S,5lt gr.
Interwenjował u naczelnika urzę
du, ale bezskutecznie, gdyż !!!'zt;.~ł
nik twierdzi kategorycznie, iż sl{oro na pokwitowaniu figuruje 8,50
gr., Wolman więcej uie wysIał.
Sprawa oparła się o urząd śłt>d·
czy, który zajął się wyświetleniem
skargi mleczarza.

laz ieszcze

pokochać"

"K DPIBnDA SBRC" (LiebeSMOmmandO) ;ar 6~~~\R~~;s
Lód.

Scenarjusz Roda-Roda.
Piosenki w j(tzyku niemieckim.

I

Ce~J ~ie~sc

qg ur. i 1zł.

na

~e~~ss:ałe zł.

1, 1.50 i 2.50.

Początek
c)

4-ej.

t nI. --

8

z

DNI

W dniu w~o 'ajszym wydasie w Łodzi
KATASTROFA BUDOWLANA,
która tylko dzięki n~hmill
stowe.i cHal'ne.i akc.ii ratunkowe.f nie przyniosła ofiar w luduacb.
Na poses.fi, przy ul. Gd3l'iskie.i
72. prowadzone są roboty, zwią
zane z budową trzypiętrowe~o
gmacbu mieszkalne~o.
WezOl'a.i około godz. 14.45,
kiedy trzeJ robotnicy pracowali
przy podkopywaniu wewnętrz
nych fuudamentów dla uzgodnienia ich z siecią kanaIizacY.i1Ią, nagle
zal'wały się hrzegi
podkopu i
l'zyła

POTAJEMNY UBÓJ śWII'l.
Na słmtek doniesienia, że l1ieła
ki Kula Wladysfiaw, jzamieszkal~
przy ul. Farnej 153, zajmuje się
potajemnym ub()jem świń, tutejszy
komisarjat policji przeprowadził
u niego rewizję, która dała nadspodziewane wyniki. Na miejscu
znaleziono 75 kg. mięsa wieprzo\V~go, c() świadczy o tern, że Kula
uprawiał na większą skalę
potaZW AŁ KAMIENI I GRUZU
.iemlly ubój świrl. Znalezione mię
POSYPAŁ SIĘ NA GŁOWY '
so odesłano do rzeźni miejskiej celem sprawdzenia, a Kulę pociągnię praeuJących.
to d() odpowiedzialności.

Robotnicy zniknęli pod ziemi~ :r.asypani na głębokośd około 3 metrów.
Na szczęście świadkami liatastrofy byli l'obetnicy zatrudnieni na powierzchni.
Jedni l1atychmiast
RZUCILI SIĘ NA POMOC.
rozkopu.iąc ziemię i odwala.fąc
gl'uz OI'az kam·enie, inni pobic~Ii do telefonu, aJarmuiqc sh'aż
o~niową.., .po~otowie oraz poił-

WŚCIEKŁ Y KO:rł.

cią otiarę

pracy. Okazało się.
w najbardzieJ groźnym stanic .zna.idu.le się robotnik
ZBIGNIEW TARASZEWSKI
(Gołębia 6), który pracując na
samym dol,c podkopu wstał zasypany na.iwiększą ilością~ ziemi i kamieni. Uległ on ciężkim
obrażeniom klatki piel'sioweJ.
Taraszewski został natychmiast
przewieziony
do szpitala im.
że

skami i t. zw. kozły,
ochrona
nie
wył1'zymała
najwi docznje.i naPOlł·u ziemi, b....zegi
podkopu zawaliły si~. ~I'zebiąc
pod swymi gruzami
pJ'acu.\ących.
Kto ponosi winę za katastro(t.;:, trudno nal'azie ustalić,

F.

Mościckiego.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok :I domu prlledpogr~ebowego
nastąpi dziś, w czwartek, dn. 1 grudnia r. b. o godz. 12-eJ 'Ii" pot,
o ciem :lawladamiaji\ pogr~żeni 'Ii" smutku
DZIECI, WNUKI i RODZINA
Uprasza się. o nieskł!ldanie kondolencji.

Po wydObyciu ofiar katash'odo pracy przysfąpiłJ"

f~'.

WŁADZE

upadł,

zaczął

tarzać

ŚLEDCZE,

celCIIn skonstatowania
przyczyn katastrofy i poeilUinięcia
winnych do od'10wicd:l.ialnośei.
Jak się Okazu.1e, w lIlIc.lseu,
gdzie obecnie o(lbywa się budowa
trzypiętrowego
gmacbu,
'lrzc>d paru laty słal .iuż Jmkaź
Ily blldynelt. ,\Ts -utek pO'i;aru
.Iaki w nim wybnchł
BlTDYNEK ZOSTAŁ ZBURZONY,
a o cenie na .ie~o gruzach prow. lizOl a .rl'sł nowa budowa. _
Fundamenty wylw,)ano bardzo
f.!łęboko. licząc sie z faktem., że
zI"mia w t('tJu mie.iscu Jest .lni
olnuszoł'l.~ i uie sł:lll1o\'d
W~'
sfarcz.a.iące~o oparcia.
Gmach
został Już nawet wznieSiony do

Towarzystwa

(ARZY TOMASZOWA.
W związku
z
wyznaczeniem
przez zarząd ŁOZPN terminu walnego zgromadzenia na dnie 14 i 15
t\tycznia 1933 r. oczekiwane jest
lIstalenie terminu walnego zgrom a~zenia tom. podokr. piłkarsk., bo,Hem w myśl obowiązujących prze
t'Jisów winno się ono odbyć na dwa
tygodnie przed obrada~ walnego
iolgromad~ellia LOZPN.
Przypu.zezalnle, jal, i w roku ubiegłym,
teb ranie odbędzie się w sali rady
Illiejskiej.

SCl

pobudzała myśl,

że

do wiadomości, że w miesiącu grudniu 1932 r.
odprawione będą nabożeństwa żałobne w Synagodze
Towarzystwa przy Placu Wolności 10, na które zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych, a mianowicie:
dn. 1 o godz. 8 rano
za b. p.
" 1" " 8 rano
" ".,
" 5" ,,12 i pół pp.
lO""
~ 7.. " 8-ej rano
"""
" 7" ,,12 i pół p. p." ""
"
7"
,,1 po pol.
"""

,. 8 "
, 11 "

Po kilkunastominutowe.i, c}}!'acy,
udało
się
wl'eszcie wydobyć na światło
dzienne
Jlel~iczne.i

PIERWSZĄ OFIARĘ

katastrofy. Zaiął się nią niezwłocznie lekarz,
konsmtując
stan nic budzący speeialnych
obaw. Wpal'ę minut pc,t em wy
dobyło dru~,~ a za chwile trze-

,

" S-ej rano
" S-ej rano

" ""
" ""

" 11 " " 12 i pół p.p. ,. ""
" ""
" 13 " " 8-ej rano
lO
"lO
" 8-ej rano
lO 13 "

" 20 "
" 21 "
21 "
" 22 "
.. 22 "
lO

12 i pół p. p.
12 i pól pp.
lO-ej fano
12 i pół pp.
8 rano
12 i pół pp.
l po poło
8-ej rano
8-ei rano
8-ej rano
8-ej rano

Józefa Lewinsona
lcka Cynamona
Augusta Barucha
Bajli Mikluszańskiej
Poli SlEykierównv
D-ra l. Margolisa

Czł. Zarządu

Pinkusa Zmigroda
Józefa Landaua
z Warszawy
Dory Szparog
Wilhelma Glazera
Benjamina Mikluszańskiego

Berty Rabinowies
Dawida Szmulowiosa
"~,, J. M. Bres]era
""" ~farkusa SzykieII
" " " Mendla Lawina
" " " S. M. Barucha
"
.. ,. " Izydora Szykiel'a
"" " Leona Piliehowskiego
"
"" 'I' Felicji Neufeld
"
"" " Jakuba Paperno
..
""" Abrama Dawida Saubermana
" 12 i pół p.p.
" "" Betty Feinerowei
,. 8-ej rano
.. "" Eugenji Krongold
,. 8·ej rano
" "" Beniamina Halperna
" 12 i pół. pp. " "" Marji z Silbersteinów
Gutman
,,1 po poło
" "" Rysia KopIa
,,12 i pół 'PP. "".. Adolfa Wohla Cd.

" 13 " ,.
" 15 " "
" 17 " "
" 19 " "

tam,

w ~łębi ziemi, znajdu.fą si~ trzy
żywe istoty.

Ohorych

podają

się

PIŁ

Pielęgnowania

"BYK~~ [H~l1M'" i Komitet "UlDR~WI~KA"

GICZNIE.
ezycJI z insp. Elsessel'em • Niepo ziemi
ł przeraźliwie
rzęzić.
(lzielskim
na
czele
i
karetka
pomiały na celu, .lak zaznaczyJiśFunkcjonarjusze policji
kilkoma
my, uzgodnienie wewn~trznych
wystrzałami z rewolwerów
dob1li gotowia.
AKCJA RATUNKOWA,
Ifundamentów z kanałami kanawściekle zwierzę i r()zpocz~li
poszukiwania prawego ' właściciela pl'lowadzona była
wszalonem lizac.fi. _ Mimo zabezpie~zcnia
I{onia.
poprosłu tempie, a do ofiarno- podkopu przez oszalowanie deOBRADY

DOPIODZENIE JEST W TOKU.
Stan zdrowia dwuch pierwszych I'obotników~ jak się do wiadu.iemy. nie budzi obaw.
Miejsce katash·ofy strzeżon~
.fest przez specjalny posterunek
policyjny.

B. p. flDClazmarlI!
Z KochańskiCh
E baumowI
dn. 29 listopada 1932

W dniu wczorajszym w godzinach rannych tutejszy komisarjat
policji
zaalarmowany
zostal
przez mieszka ń ców przedmieścia
Sta"zyce, że po ulicach biega w
szalonem tempie koń, silnie spocony, z toczącą stę obficie z pyska
pianą, co na.,uwa po.dejrzenie, że
.jest on w€ciekly. Prz~'byli na mieJ
sce wydelegowani funkcjonarjusze
1Jolicji rzeczywiście ujrzeli koni.l,
J,tóry w szalonym pędzie
po uHdę.
cach rozwalał płoty i szerzył paPo kiJku zaledwie minułach wysokości pierwsz~o piętra.
nikę wśród ludności.
W pewnym
Wczol'a.fsze prace, które
momencie koń ten wpadł na pole pl'Zybyła .iuż straż. a w ślad za
przy ulicy Głównej, potknął się o nią pl'zedstawieiele władz śled- ZAKO~CZYŁY SIĘ TAK TRA-

kamień,

ulic

ił
kisi
rlei robotnic, za"lani ziem-iii gruzami cudem zosiali uratowani

PRZECIW,-

GRUźLICZYCH.

Wc..<oraj w gmachu magistratu
pod przewodnictwem dr. Szyszko w
ski ego odbyło się 'zebranie organ i
zacyjne komitetu dni przeciwgruźli
czych. Na zebraniu tem uchw.-tlono
powołać do życia dwie sekcje: finansową i propagandy, które mają
za zadanie urząUzanie imprez dochodoWYCh w d~jach 1 grudnia --10 stycznia. Prezydium komitetu
ukonstytuowało się w składzi-e: zarząd polskiego czerwonego krzyża,
oraz przewodniczący sel{cji.

-,

19~2

aslr fa bu owiana

Tomaszów
KOMITETU

"GŁO-S PORANNY" -

lO

lO

lO

KALENDARZ INWALIDóW.
" 22 Ol
,. 23 "
Nakładem wojewódzkie,go zwią:.'
ku inwalidów wojennych Rzplite}
PolskiPj w Łodzi wydany
zosb~
" 23 "
kalendarz propagandowo
tury" 25 "
styczny na 1933 rok.
Kalenunrz
" 26 "
opracowany jest w trzech języ
" 26 lO
kaell: polskim, niemieckim i fran,. 26"
-J"j,im j poza informacjami, t:awip" 29"
la JH;ZC '~p
obszerny dział t'lrystyczny. Dział ten obejmuje, W5'/.)
stkie miejscowości z tych czy innych względów
zashlgujące na
zwiedzenie..
Kalendarz zawiera równie:1; dzłał
klimatyczny, z uwzględnieniem
wszystkich mie,jscowości kuracyjMinisterstwo skarbu komunikunych, OTaz spisem ich wlaściwości je, że w najbliższych dniach zosl'l,
lE'czniczych.
ną wypuszczone do obiegu. nOwe·
Należy zaznaczyć. że kalendan;. monety pięciozłotowe.
tego rodzaju jest wydany po raz
Monety te mają rysunek. r uklatl
pierwszy w Polsce i ze wszech napisów identyczny, jak monety
miar za·sługuje na poparcie.
lO-złotowe
dwuzłotowe.
Brzeg

" " "
"""

Zarządu

Karola Marksona.

owe monel, • lotowe

monet jest karbowany. Waga nowych monet pięciozlotowych wyno
si 11 gramów, średnica. 28 mili·
mE',trów.
Monr.ty te mają. moc zwalniani~
od zobowiązań
ograniczoną do
kwoty zł. 500.przy
katdeJ
wpłacie.

L Ał

CE

ŚW. MIKOŁAJ

j\'UIIIUbATOR W

RRDIOWYCH
SftPlOCHODOWYCH
(lJOTOCYKLOWYCH

•••

Jak kail"os'uje samochód: gwiazda filmowa, bokser, mistrz
chowy i ka pitan marynarki

OlwiQh

"

Ul

Kino-Teatr

"

Dlii i dni DistepnJch!

lóDl

PIOTRKa SIA 167
Ifl. ~05·~•.
TELEF.

WEZWANIE

UL. ~05·21 1fL

WARSZTATY REPARACYJNE
ODSIi!RAMY I DOSTARWYPO:!YCZANIE
CZAMY AKUMULATORY
sza-' AKUMULATORóW
DO DOMÓW
. ._
:...__________________
- __

Piękny i

melodyjny arcyfilm z cyklu
"Same przeboje'" plod. Eryka Pommera, re~yserji P. Martini p. to
'

"

W ..RODZINI~
WOJSKOWEJ".
Sekcja opieki
nM dziecIdom
przy ,.Rodzinie Wojskowej" w Lo·
dzi urządza tradycyjn~ zabawę św.
Mikolaja, która od~dzie się wewtorek, dnia 6 grudnia r. b. o gtJ
dzinie 16-cj w sa.lach ogniska oficerskiego przy ul. Jerzego 2, dh
dzieci wojskowych i
sprowach."nych oraz zaproszonych gości.
Program za.bawy wielce. urozma
icony. Każde dziecko otrzyma bezpłatny podarok z rąk ~w. Mikołaj.l.
Wst~p dla dzieci 1 zł., dla docl)
słych 50 groszy.

"

(Hotel Rflanfic)

Role gł. kreują: piękna "Ronny" Kate Mag,. wytworny i uwodzicielski Jean Mural ara z Gaslon
Nadprogram: DźwiElkowy dodatek i aktualności z kraju.
• •
Pocz. seansów o !l. 4.30, Iv soboty i nie~zi.le o Jl. 12.30
SlIet, ulgQwe wat". bez oaraniczeń!

JaqUett
_

Ceny mieJsc ZOBzane!

__________________________~l~.x~·n~.~,~,GL~O~s~~~o~n~A~~~N
___
· ___I~_3_z _____________________________________'~

~!~~~i~~~~!~i
Wiedeńska radjostacja "Ravag"

rozpisała ciekawą ankietę WŚl'ÓI\

[Ludzie,
którzy
je
z
NLI
b
b
L
.eZWJlK JI O raZeK
Z

radjosłuchaczów austrjackich. Cho

dzilo o zorjentowanie się w rzeczy
tak ważnej dła każdej radjosta~ji,
jak kierunek upodobań słuclla
czów radjowych.
Wyniki ankiety byly najmniej
oczekiwane prr..ez samą stację i zadziwiły mocno nie tylko koła bezpośrednio
zainteresowane, lecz,
jak wynika z głosów prasy wiedeń
skiej - - najszersze kola public.zności. I CÓż się okazało? Oto l}a
pytanie: "Czy pragniecie rozszerz.e
nia programu w dziale transmisji
operowych'~" olbrzymia więk
szość radjosłuchaczy odpowiedziała przecząco. Taka odpowiedź muzykalnego Wiednia, wprowadziła
radjofonję austriacką
nietylko w
zdumienie, ale - praktycznie mó
wiąc w zakłopotanie. Kierownictwo działu muzycznego tej stacji było bowiem przekonane, że,
rozszerzając w
ostatnich latach
dział transmisji operowych, idzie
właśnie Po linji upobodań swych
abonentów i słuchaczy. Tymczasem wiedellczycy chcą się bawjć~
domagają się rozszerzenia tran'lll11
sji popularnych koncertów, złożO
ttych głównie z muzyki lekkiej.
Chcą operetek, rewji i wesołych
słuchowisk, w których mają być
koniecznie piosenki populal'lle i
<łowcipne kuplety.
Ciekawy jest stosunek wiedeń
czyków do muzyki jazzbandowej,
która w ankiecie figurowała w od
dzielnej rubryce. Stosunek rad.jasłuchaczów do tego typu muzyki
należy uznać za
wyraźny,
gdyż
wypo~iedziały się w tej mierze
trzy kategorje wieku płci obojga:
ch łopcy ! podlotki do lat 20, ko1Jiety i mężczyźni od pierwsze.
go roku pełnoletnoŚci aż do 50·ki
i wreszcie _ obie płcie Po 5O-ce
Z ciekawej ankiety wynika, że
na,imlodsza młodzież odnosi się do
jazzu do~ć indyferentnie, starsza
- tolerancyjnie, a nawet w pewnym stopniu - przychylnie. Jazzu nie lubi natomiast większość
stars7.ych panów, silniej w latach
nawansowanych. Niepewne jest
natomiast
stanowisko starszych
dam, które nie wypełniły należycie
rubryki wieku, albo Ją całkowicie
zignorowaty. Niektóre panie, 7Almiast odpowiedzi bezpośredniej,
:z.łn.żyły oświadczenia mniej więcej
tej treści: "Mam juz dorosłe diłe
ci. Żyję więcej atmosferą pięknych
walców, przepojonych ·drokiem bez
ir-teresownego romansu. Z muzyką murzyńską nIe zgodzę się chyba nigdy". Inna dama, którą mozna podejrzewać, że przekroczyła
50-kę "omawia" rubrykę wieku w
ten sposób: "Nawet mój pierwszy
wnuczek, załedwie stawiający kro
Id, ucieka przed głośnikiem, glly
przypadkowo słuchamy jazzu..."
Dla opinji polskiej ciekawą bę-

Nie jest to kaczka dziennikar- ,ralnie bezdomny, z zawodu na}.
ska, obliczona na efekt. Nie jest chętniej bezrobotny, jeden z tych
to bujda, jak o wężu morskim, czy Co na "Placu broni" w okresie let
perpetuum mobile, któremi raczy nim rozbili swe namioty. Teraz
się zwykle czytelników w okresie mieszka w schronisku dla bezdoogórkowym.
Niedawno miałem mnych. Przed kilkoma dniami zło
możność poznać takiego
zjadacza żyłem mu wizytę. Był niesłyclia
psów, który nawet chwali psie nie podniecony, niemal wesoły. Po
mięso i uważa, że jest bardzo do- mimo perypetji przytył nawet. Zer
bre. Sam osobiście nie . próbowa- wał się na mój widok. Krzyknął
łem, więc muszę się opierać tylko radośnie i z miejsca poprosił () pa
na objektywllych danych mego pierosa.
znajomego.
- Dobrze się wam widać powo
Poznałem go pisze p. RoI. w dzi -- rzek!em, patrząc na zaokrą
"Kurjerze Wileńskim" - w czasill glającą się figurę.
swych niezliczonych perypetji w
A tak, jeszcze w Polsce dopodziemnym niemal świecie. Natu- brze żyć można. Teraz nawet le-

te
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TATR, MUZYKA i SZTUKA
5
..................
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notatki

TEATR MIEJSKI
Marja MO'dzelewska popisywać
się będzie w "Jim i Jill'u"
dziś,
w czwartek, piątek , sobotę i w nie,·
dzielę wiecz.
W sobotę o 4-ej "Wesel€!l".
TEATR KAMERALNY
Dziś , w
czwartek i w pią.t.ek
wiecz. ,.TI l'll1brandt na sprz edaż".
W sobotę wraca na afisz najwięk
szy szlagier poprzedniego sezonu
"Hau Hau".
TEATR POPULARNY
o godz. 8.15 opere,tka w 3
aktach O. Straussa " Czar walca".
Dziś

niewątpliwie

ta część ankiety
w której radiosłucha
cze austrjaccy określają swe upo·
dobania
do
języków
obcych.
',,"prawdzie "Ravag" nadaje lekcje języków obcych, mianowicie
prowadzi stałe kursy angielskiego
i francuskiego; wykłady angielskie
go llrowadzi metodycznie pt'of.
Thomas Mac Callum, prócz u:r,o
wykładu odbywają się
od ('zasu
do czasu w studjo wiedeńsk:em
djalogi angielskie p. Parry .Jolle~a
i Mi!"!; Raynier ale stacja wiedeń
ska r hciaIa się zorjentować w dał
~zY' h, pod tym względem, wyma·
gamach swych abonentów j otrzymała następujący wynik glosowa·
nia: za językiem włoskim wypowie
dzialo się 5,519 głosów, za esperancl. im - 36, hiszpańskim - 26,
czeskim _ 17, węgierskim _ 13,
rosyjskim _ 11, łaciną _ 10, clior
wackim _ 5, holenderskim _ 2
i greckim _ 1 głos. Jak z tego
w;!l"11ika, ję)zyki słowiańskie nie
znajdują liczniejszych słuchaczów
w austl'jackiej rodzinie radjowej.
Stosownie do obliczenia, . które ujawniła ankieta, radjofonja wiedeń
ska przekształcić ma swój zimowy
plan programowy.
dzie

wiedeńskiej,

rl,ie

RYSUnKI, PLAKATY,

wielka premiera!
PORAZ PIERWSZY W POLSCE!

Najpotążniejszy przebój świata z cyklu supersensacji.

Walki z indjanami

100-DrOC. dźwiekowiec:

Zwycięska

Horda Indian

Niebywały dramat cowboysko-indjanski w 12 aktach na tle niebezpieczeństw i krwaW rolach główn. : Niewolnica Indjan, piękna
wych walk z Czerwonoskórnymi. U
w roli nie.wyciężo·
ft ••

Fa • WraJl
.,

nego bohatera Zachodu

się pełno kręci dokoła śmietnil{ów

więc się je wabi. Leci sobie taki
mieszaniec foksterjera z wyżłem,
ogonem krę)Ci, bo mu jest wesołO',
węszy na wszystkie strony i wpa
'da prawie na człowieka. Wyciąga
~ię wtedy na wabia kawałek 0brzynka i rzuca. Pies naturalnie
zjada z apetytem, oczekując na
dalsze kęski. Wyciąga się go wtedy na jakieś upatrzone miejsce i
w łeb! Kijem. Jęknie czasem i zem
dleje, znaczy się straci przytomność. Wtedy do worka i na plecy.
Co prędzej do domu. Tu się nie~zczęśliwą "zywiołkę" jak w rzeź
ni szła ch tuje. Skórkę się sprzedaje
kuśnierzowi za .ro, albo 50 groszy,
a mięso do kotła.
- A dobre to?
- I łepsze być nie " . Czasem się znajdzie jaki jedM
czy dwuletni szczeniak miękki i
kruchutki, niczem zając. O buracz~
ki - aż się prosi. Czasem zn~
ledwo się sobaka wlecze. Takiemu
śmierć to }lrOlstO
utŁe.
AJeo
jf'ŚĆ tego nie można.
- Dlaczego?
- Bo tak, jakbyś slt6rę e!tclał
jeść. Ale tak zawsze dobra "tywiołka" , choć taką marną śmier
cią zeszła z
tego świata. Może
skoF-ztujecie?
- Nie, dziękuję - odpowiedzia
lem szybko.
Zal."owadził mnie do kuchenkł,
gdzie na płycie zobaczyłem duzy
garnek, pełen gotującego się r')s~
fu. Odkrył poliTywę garnka. Zoba!z)Jem jakieś pływające w til{ropie
~zęści nif Ilzczęśliwego
Burk-t czy
~rysła. Bił z tego specyficzny za·

TEATR "JAR"
i dni następnych rewelaCYJ
Z okazji przypadającej w 1933 na r ewja p. t. "Hip, Hip, Hurra".
roku czterechsetnej rocznicy Sllller
Dziś dwa przedstawienia: o goci Ludwika Ariosto odbędzie się dzinie 8 i 10 wiecz.
w Ferrarze szerg manifestacji kulturalnych. W ciągu maja i czerwca DZłISIEJSZY KONCERT ALheo
ukażą się "Roczniki" Ariosta, bo·
KSANDRA UNIŃSKIEGO.
bogato ilustrowane i zawierające
Dziś , w czwartek odbędzie się ~
teksty odczytów wygłoszonych w filharmonji zapowiedziany 8 kOlldomu ·Al'iosta w ciągu 3 ostatnich ce,r t mistrzowski z udziałem znako
lat. Prof. Michał Catalano opubll· mitego pianisty wirtuoza Aleksankuje wydanie krytyczne komedji dra Unińskiego, którego sław't
"Negromante" z reprocfukcją foto- obecnie rozbrzmiewa
po cały m
typiczną autografu. Zostanie urzą świ c.ci e . Artysta przygotował
dla
dzona ciekawa wystawa
manu- Lodzi niezmiernie interesujący pro
skryptów i druków z epoki Ariosta, gram. Ceny biletów zostały uprzygramodząca
materjał
posiadany stępnione. dla wszystkich, a miaprzez bibljoteki włoskie oraz wy- nowicie od zł. 1.- do zł. 5.-. Po·
stawa
ikonograficzna i medali ~ czątek koncertu o godz. 8.30 w.
tejże epoki, jak również wystawa
małYCh bronzów i ozdób jubilersko_ NOC POD PANOWANIEM YO-YO
WieJki konkurs yO-yo odbędzie
bronzo·.vlliczych z XVI stulecia.
się
dnia 3. 12 r. b. w Białej sall
Poza tern komitet wykonawczy zamierza zorganizować wielką wysta_ hotelu .Manteufla w czasie wiecrot
nicy tanecznej, urządzonej starawę dzieł sztuki od połowy XIV stu
niem
Tow. Porno Kult. dla dzieci.
lecia az do polowy XVI, ograniczoną jedynie do prac mistrzów pacho Dochód z imprezy przeznacza się
na dalsze prowadzenie. pracy kuldzących z Ferrary, albo też pracusierocń
jących w Ferrarze w Owym czasip.. turalno - oświatowej w
Manifestacje te odbędą się) z udzia- cach i własnej świetlicy dla najłem cudzoziemców, którzy zgłosih biedni(=' jszej dziatwy m. Łodzi.
już zamiar
uczestniczenia w uroKONCERT MUZYKI LEKKIEJ
czystem uczczeniu pamięci jednego
Dzisiaj o godz. 20,00 nada ro,,z wielkich poetów włoskiCh z okre g-łośnia warszawska koneert muzy
su odrodzenia.
ki lflkkiej- złożony z ulubionych
melodji opere,tk&wych, w:olr.ów i
"TOMBOLA - BRIDGE"
utworów charakterystycznych. OrW sohotę o godz. 20-ej w salaeh kiestrą. dyryguje Stanisław Nawrot
p'drh.
recepcyjnych ogniska oficerskiego >:;/lIistą. będzie tenor Stanisław NaA moZe mi się tylko zdawało? ..
rocz-N owicki, który odśpiewa szeprzy ul. Jerzego nr. 2, od b:,
Wys7edłem coprędzej, gdyż ~dl"
reg
sentymentalnych
piosenek.
(r)
się dla członków ogniska, ich rlJ
wało. mi się, że za chwilę stanie
dzin oraz
zaproszonych
gości
się stra~złiwa rzecz: że z poo f G-"Tombola - Bridge".
krywy garnka zaszczeka smętnie,
Wstęp dla członków ogniska i
dyplomy,
adresy
i
t. p. wyko· lub zawyje cichym, zbiedzonym
ich rodzin - 1 zł. a dla zaproszo
głosem i poskarży się) na ~woją
nywuje E\fektownie
nych gości - 1,50' zł. od osoby'.
dolę najłepszy przyjaciel człowi('ka
St' . .
E.
SCHMIDT,
Ks.
Młrn
5
skaczący
niedawno z uciechy Mit
rOJ Wle.czorowy.
Tel. 126-89.
szaniec foksterjera z wyżłem.
Dziś

I

Dziś

ftJ

szard Ar I en

Harry LiBdlkB Kapitan Plarynarki
w

szampańskiej

12-aktowej
komedji

Ceny miejsc niepodwył8zone I Początek o godz. 4: pp., w niedziele i święta
Na pierwsze seanse wszystkie miejsca po 50 gr.

o godz. 11 przed poł.

- Też! Teraz nawet i kolacje
piej, niż dawniej.
- Jakże? Macie już jakiś l{awał człowiek wbija codziennie, jak się
patrzy. Zwykle jakaś p()lędwica.
dachu nad głową!
- Toż musicie mlec jakiegoś
- Et, to to głupstwo. Z dachem
czy bez zaw&ze żyć mozna - ale rzeźnika w rodzinie?
bez jedzenia nieba rdzo. A teraz je
- Nie, ale się łapie pieski i z
dzenia jest zawsze codziennie ile go wychodzą świetne potrawy.
wlezie. I to tłuste, że choć jedz ł
- Co, psy łapiecie?
jedz, a nie chcesz od jedzenia się
- Ano tak, usługuje się niby ma
oderwać.
gistratowi, robi według tych by- A dużo macie?
clów, znaczy się oprawców miej- Pewno. Rano chleb ze szmal skich.
cem, na obiad stara ugotuie żeber
- Jakże wy to robicie?
ka z tem~ bezrobotnemi kartofeUGt
mi i jakoś cz'owiek dzielI opędzi.
- Zwyczajnie idzie się w nocy,
- A wieczór gwizdacie jak zwy albo wcześnie rano na ulice i "la
Ide?
ce miasta. W kieszeni zawsze I{awałek dobre.i kiełbally,
albo i 0~
brzynków z jatek w halach. Psów

I

24-aktowy program.
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Łódź,

1 Qrudnia

1932 r.

DLOWV '

G

hania cen
Badania nad przyczynami i ew()

L pO d ZDa ..
l~m

łucją przesileJl gospodarczych -

-

E!

apol.-

tak aklualne w dobie obecnej DI~pe",no:J(1
związane są ściśle z badaniami ruchu cen, oraz przemianami zachoS,prawozdanie o szacnnku ba wuerzycieli wymag,a~by w rzedzącemi wśród czynników konjullK wełny. które ukazało siG z po- czy",is'tośd, abv kwest ja ta uturalnych. Zmiany konjunlduralne czą,lkiem uhicgłcgo
tygodnia. regulowaną została w kierunku
zachodzące bowiem. w życiu gospo wykazuje jesz'Cze podwyższon~ odnowicnia ll1oratorjum, pod·
darczem zn:iEdują swój wyraz Zl: ilość wylus,zczonego surowca w czas gdy za,równo Hoover jak
wnętrzny w pierwszym rzędzie w dniu 31 października: 1.287.000 i Roosevelt. ze W'~lęd6w
powahaniach cen. Okresy przesilenia bel, t. j. 10.533.000 bel od pv- rządkowych, wo.1.ą pozostawić
mnieJ cząrtku sezonu. Cyfry te pozwa - sprawę w zawieszeniu.
i depresji charakteryzuje
lub więcej silna zniżkowa tendeu- łają prz~'pll~zc7.ać,
że ostatnie
Ten
n:epokój t e'l11oo'rdzi ej
cia cen po!lczas gdy okres pomyśl sprawozdame Farm Boardu po· wplywa na rynek ha:wełny, . ~ ~
naści ~yraża się raczej w zwyi.- zostawało może poniżej rzeczy- I ożywienie w przemyślc włókIen
kowym ruchu ogćlnego ich pozio· wistośd.
niczym powinno normalnie zamu. Wniknięcie do istotnyCh przy
'Wrażenie to, które z wielu początkować poprawę kursów.
czyn wahań cen, oraz ich określe-! stron . po.~iel~ją,. w l.ącz~(),ki Z
Niemczech popyL kli,ienlenu li jest nieco lepszy i hurtowninie stanowi przeto podstawę wszel powaznenll lIkwldaq:l111 I
kiej djagnozy gospodarczeij i pozwa grudzicI), dOlkonanemi
w. ~o- cv zaczynają zaopatrywać się·
la opracowa' pozytywne wskaza- WYm Yorku, tłumacza CZ<:S-cIO' \" Anglji popyt na rynkach eks
nia umożliwiajace walkę z kryzy_ wó słabość rynku, którą prze- portowych, fa,voryzow~ny przez
se~.'
dewszys'bkiclU przvpilSUć należy spa,dek funta, powodUJe znacl. "
.
. niepo'kojowi. panującemu
''''c niejj;zc zmniejfłzenie się bezroOstatnło po]awlac ~Ię zaczynają wsz:ysllki'Ch ośrodka'ch
giełdo-I bocia . We Francji, zwłasz<:za
w nauce gospodarcze] l1?we po' ",,,ch z powodu SPJ"aIWV d[.ugów 11a północy, ożywieni c stopnioglądy, przenoszące badanta ekono wojennych. Sytuacja finansowa wo wllra.stn. (m)
miczne na szerszą płaszczyznę. Wy
.
..
...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Łódź,

1 grudnia 1932 r.

RynfK '1(61(t"'

Warszawska

4 n CZD6łJ-

.8"

Zwyżka

surowej

giełda

pieniążna

cen

CZEKI.
Gdańsk

bawełny

'\V duiu wca:orajszym zanoto·
wano na rynku surowej baweł
ny w NowYm Jorku zwyżkę cen
a mianowicie ceny bawełny z
dnia 29 listopada r. b. w porÓIWnaniu z cenami, jakie notowano w dniu 28 listopada zwyż
lwwały w ~anicach od 10 do
18 punktów, co ilustrują nastę
pujące cyfry: (cyfry w nl3.wiasnOb oznaczają
notowania z
dnia 28 listopada, bez nawiasów z dnia 29 listopada.

*

NOWY JORK loco: (5.80)
6.00,
grudzic'!'l (5.66) - 5.84,
sLyczet'i (5.71)
- 5.1:S5,
luty
(5.76) - 5.90, marzec (5.83) 5,95, kwiecie6 (5.85)
5.!)~,
maj (5.92) - 6.02.
(ag)

173,60
Holandja 358,80
Londyn 28,12 28,15
Nowv Jork - kabel 8,IJ:,lf
Paryż 34,88
Szwajcarja 1'1I,60
Wło(\by 45,30
Berlin 211,90
AKCJE.
Bank Polski 87',50
PAPIERy PA~STWOWE • LISTY
ZASTAWNE.
4 proc. inwestycyjna 98,50
5 proc. konwersyjna 40,50
4 proc. dolarowa 50,70 50,75
7 proc. stabil. 53,38 53,75 54.54.25
4 i pół proc. ziemskie 37.8 proc. Warszawy 55,75 56,25
10 proc. Radomia 55_

NOTOW ANIA BAWF.LNy
NOWY.JUkK.
loco 6.- grudzień 5,84 styczoo.
5,85 hity 5,90 marzec 5,95 kwieeien 5.89 maj 6 02 czerwiec 6,06
Iipie.c 6.11 sierpień 6,17 wrzesieil
6,23 październik 6.29
NOWY ORLEAN
loco 5,90 grudzień 5.85 styczeń
zł., passywa zaś
o
250,710 l.~. ;j,84 marzec 5,95 maj 6,02 lipiM
mniej.
6.16 październik 6.29
Po strow'e k
ł' ł.k
LIVERPOOL
a ·tywów g OWIl epzą
loco 5,35 listopad 5,11 grudzie n
pozycję
stanowią
dłużnicy :5,10 sty(,7e.l't 5,12 luty 5,12 marzec
2 280,358 zł., protesty
80,000 3.1 ~~ kwif'('lPl't fU~ maj 5,14 czerzł., nierucholllości - 1,147,500 Zl., wipc 3.15 lipiec 5.1:5 sierpi<~l't :5,15
towary - 28,300 zł., na pasywa wrzesieil 5.15 październik 5,15 1iskładają się akcepty 1,600,783
d
5
ł
.
. I
1
ł
stopad 5.16 gru zień ,19.
~., WierzyCIe ~
,484,337 z.,
Egipska: loco 7,27 listopad 6,99
zaległe podatkI 85,000 zł., Tow.
d . . 69
t
. 7
T
d t
Ład .
187 5..A : gIU zwn . 6 s yczen . -marzec
}
.. re y owe'" m. k Zl , vu ,. ,
,
19,~ l"
739 pa.z•dz'lar
(.- ma] ,_D JpleC ,
ł oraz rozll1ca ursowa - 62, 4ł17' nik
z.,
7,49'
złotych.
upper: loco 5,83 listopad 5,715
Plan sanacji przedsiębiorstwa po grudzień 5.70 st.yczeil 5,64 marzec
legać będzie w pierwszym rzędzie 5.58 maj 5,54 lipiec 5,52 paździer
na uwzględnieniu bonifikat,,.od nie nik 5,45.
których
wierzycieli, energiczne
RREMA.
ściągnięcie należności od
dłużni
loco 6,89 grudzień 6,55 f;t~'r.z".ń
ków, których ogólna suma wraz G.!):) 1t1arzec 6.617 maj 6,il7 lipiec
protestami stanowi około 70 proc. 0.80 październik 7.02
sumy bilansowej,
zrealizo~an'e
ALEKSANDRJA'
sk!adu towarów. Prócz tego plan
t
. 136'"
m a. j
syczell
," mar ze c 1396
,
sanacli przewiduJ'e w wypadku o- 1490
]"
1462
.~
JplE:c
,
niewystarczaiąc"ch
A SllmOUlll:
. gru d ZIen
. . 1191
l u ty
trzymania
• oJ
,
kwot z źródeł powyższych, sprze- 11,89 kwiecień 11,84 czerwiec
daż nieruchomości,
11 .8°., pazllzlerm
.,. '1{ 11 ,50

razem tych nowych
poglądów w
llolskiej literaturze ekonomicznej
jest np. niedawno
opublikowana
praca polskiego publicysty gospodarczego, dl'. Romana Battaglii
p. t. "Wahania cen i ich przyczywniósł
ny". Praca ta niewątpliwie odbIega od dotychczas znanych szemaPrzed paru dniami do wy:łzJa'u wanie się z zaciągniętych zobowią·
łÓW badań naukowych nad pr~ble I handlowego
sądu
ol,ręgowego zań.
mem cen. Prze~, sformułowame~11 wpłynęło podanie Ch. L. Lipn:nvzostało
Do podania zalączcne
własnych pogląu~~, au~or poddaje skiego, właściciela
pn;e:Jsif'(bi.nzestawiede bilansowe, zamiast wla
l . krytyce stwa przy ul. Sienkiewicza 6, k~l)
gruntow.nej a~la~I~le
~ciw~g{) bilansu, które w obecnej
wszystkIe ,~az~lł~JsZ~ te()rIe nauko rego przedmiotem jest
hudowa
chwili nie edpowialla ściśle księ·
we cen. KazdcJ z mch wyznacza on gprzedaż tkanin. Przedsiębiors~wo
gem hat,dlowym firmy, gdyż caleol(reślo~e ~iejsce w. ramach ogól- to jest
odbiorcą
największych
go szeregu wpisów w
księgach
nych Zl~~I~k
konJunkt~ralny~h, łódzkich zakladów przemysłowych
tych, .jak petent dalej
twierdzi,
okr.eśla Jej :st~tę, oraz zasięg dZI:- niestety, jednak wskutek maoowej
IlskuterZllić nie zdążono.
łama. Wyltczalą~. w len S~OS~b niewypJacalności
dłużników, jak
~rzeszło ~ teorJI cep" ~lasyftkuJe twierdzi w swem podaniu, popadło
Według tego zestawienia wyni·
Je na teorle czysto Ilosclowe, pse, w stan uniemożliwiający wywiazy- ka, że aktywa wynoszą 3,545,9840
udo - il~ciowe, neo - ilościowe,
,
psycbologiczne, towarowe, teorje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oparte o oddziaływanie świadome
go pierwiastka ludzkiego, teorle
czysto psycbologiczne, polityczno toC.JaJne i teorJe siły W}'iszej.
musi się również rejestrować
,
Bral'ia WilSty IV Rogo\\ il'. )lO"i,l sr.~ l'r ' ·~I,r: WiJ--I idl. IIi,· przYl.:hy·
Już same kryterja na podstawie
.,w(>go ll1<tj<ttl~h ii] s1': ,lo lIj(·j. mnaj'll'. iż przQllktórych przeprowadzona jest kla· dilją. na tere.nie
.
syfikacja teorji cen, świadczy O ziemskiego dwa przedsif.:biorsiw;' si(:biors IlY<l ll'Il!'iZ'l być zarejestrowodny j wanc·. gd)'}. jokkolwick czasowo są
oryignalności
poglądów
autor&. przemysłowe - młyn
llleezynnL', to jeduak w każdej
oryginalności
poglądów
autora. gorzelnię·
W cZCJ'wcu r. b. Wilscy wezwa- chwili mogą, być uruchomione. Poszczególnie silnie w częśl?i synte·
tycznej pracy. Autor wskazuje, jz ni zostali przez łódzki sąd ,);:rql~O wołanie siC' zaś na to. ;i.p, prawd:)po
.
,
bez względu na t«ł, w jakim 8top" wy, aby w terminie 8-dni)\\ y'n (kImie pl'zC'j1sit~ bi[)r~twt1 już wogóniu prawidłow~ć ewolucji gospo- zgłosili obydwa te prz/' 1.-;(:lJio~'· l e ('7 \'11n" n i!' hQ (1;l, nie ma. żad 11 e- , :!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!
zlIaczellia i nie moż'e, być brali C'
rl:uczej obserwowana przez teorje stwa do re.;cstnl han<1lmn';:-o ]len
Likwid~cla spółdzielni
pJ rl nwagę .
szkoły Idasyczno - liberalnej ł~ rygorem kary do 600 zł. .
\V zloionem na skutek t2gJ we
N'a pcn-yższq decyzję
sędziego Zebranie wierzycieli odbędzie się w końcu b.m.
tycznie istnieje, nigdy nie jest ona
calkowita i trwała. W szelka pra- zwania pJdaniu. bracia Wils~v ,,'v- l'('jestrowego z!ozy1i Wilscy sb.lIV sprawie upadłości WOjSkowej tu spóldr.·"Jlll w wysokości trzy
widłowość gospodarcza jest ~" jaśnili sądowi, 'ż'e, przedsiębir;r~;t\,:· :t !l:ę illt:y(l!'ntaluą do SIlalI apL'l:wY.J·
.
Spółdzielni Okręgu Korpusu nr. tV, Krotnej llU;"l?]IJ, t. j. 45 zł •
,-,alem
tego słowa
znaczelliu te f\ą już od Pocz<ltkn r. b. nif'('zvl, J1I',: !O pro'lząc' o lleh~rlenic decyzji
Ponioważ wezwanie nie odniosłG
tcn
rok t l' j i zwohJicl,iu icb od OUOI\ ią'dm ~yll\lyk o<;t.a.terzny, ~hv. Fryde skutku, zmuszony był zwrócić ai~
ne. że nic wykupili JW
,~zględna i czasowa.
złożył sądowi sprawozdanie z do·
Obok czynników endógenicznych świadectw pr,;omyslowych i \\'(jtpi:! J'{·jestrul'ji.
z egzekucją
przeciwko
re&zciv
tychczasowego stanu upadłości.
S~1U apelal'~.:jny opieraj~ się na
bowiem, którą to nazwą określa czy wogóle kiedykolwiek przcr:członków.
autor czynniki wewnętrzno - gospo '5iębiorstwa llrucbomią. Zalączyw_ przepisach delnetu o rejestrze, h~t:1'I
W upadłości tej syndyk ostatecz
Przedtem przystąpił do ustaledarcze, t. zn. obrót towarowy, pie szy odpowiednie z,lświac1('zc,nic l;, dhw,Vlll, nznaJ Shlsz11o~r\ decy:óji ny wezwał każdego z członków nia adresu wszystkich członków,
o hf'Zczylln()~l'l H~ dzif'g'o rf'.jpstrOWE'go
skargQ rIo uwpcłnienia, dopłaty do udzia- ponieiWaż członkowie ci prnewafł.
niężny, oraz bierne i biologiczne l'zędll gminnego
przrdsif:biorstw,
pro:;ili
o z\\'olni ()· \ril ~;]d(' h oflrb Tit.
reakcje ludzkie na zjawiska gospo
Ió,v prze'wiuzianej na mocy SLa tn- nie wojskowi, w międzyczasie podarcze - działają stale czynniki nic ich od obowiązku zglo:,zcnh,
zmieniali miejsca zamieszkania.
egzogenicine, czyli gospodan;ze tyrhżc do rejestru.
Ogólna liczba ich wynosiła pr.
Sędzia reje~trowy,
rozpatrzy\\'w postaci siły wyższej, a więc sił
szło 900.
natury, przejawów ludzkiej ~zia
Do meao wiernego ludu!
Z liczby tej syndyk ustalił około
łalności. Te właśnie czynniki pGzaJa, 1': Bożej Łaski najmilościwiej Wam panujilcy, Kr61 śmiechu Vlasta 600 adresów członków, z pośrM
gospodarcze, odd"aływujące pier.
Burian, najznakomitsay obecnie komik świata, jedyny Kawaler Wielkiej których część wpłaciła dobrowolwotnię i aktywnie na bieg spraw
Wstęgi Humoru, śmie~telny wróg smutku - od jutra na zaprouenie wler- nie opłaty, a reszta 307 nie uiśt\1nopoddanej Dyrekcji Kinoteat-u LUNA wra • • całym moim dostojnym
ludzkich, uniemożliwiają występQ>
Dworem, słożonym II najwybitniejszych artyst6w i komlk6w lIabawie w wa- lo tej dopłaty.
wanie ścislej prawidłowości goZakład Połozolno
Przypadająca od tych członków
szem gronIe, które II powodu nejnowszych podatków pogriltone jest obecnie
ejJodarezel.
w wielkim smutku i hIobIe I pokażę Wam wSllystkim, młodym i starym suma wynosi 11,942 zł.
OffrodoW6 lO, tel. 213-ó7
jak się sprawuje rządy w przepys:lnej komedjl p. t.
'
Ze sprawozdania synuyka wyn.
Rezultat ten sam w sobie prosty
I i II klasa
ku,
iż: kontynuowanie postępowa
- pociąga za sobą dalekie konseOddział chirurgiczny
nia upadło€.ciowego jest bezcelowe,
kwencje. W pierwszym rzędzie :la·
Dr. med. M. Kantor
kazuje on szukać przyczyn kryzyjlodz. pr.yJ~t 1-2 pp.
Znam dobrse i w sercu mem bskawem umIem należycie ocenić Wa- gdyż daisze wyszukiwanie adresów
su nie w jednym, czy w kUku moOddział
SZ~ wiernopoddańcz}' uczuc!a ku Mej Króle~5kiej OsobIe dlatego też spo· połąfjzone jest z koszlami , które
dZlewam SIę, że pospieSZyCIe wszysoy do Kma Luna, aby choć na parę go- są wyższe, niż możliwe wpływy
mentach obecnej ,ytuacji, ale napoloani CJ! o-ginekol ogiczn y
dzin ~apomnieć o smutkaah i troskach codziennego żywota l Jeśli jesteście z 50 egzekucji prowadzonej jes~
kazll.fe uwzgl~ić <!&5k wszystDr. med. Sz. Eigerowa
chorzy - po filmie tym wyzdrowiejecie, Jeśli nie maoie plenlęd%y - Skarb
cze u ró~nych komorników sąd.·
I{ich
momentów gospodarczych
Dr. ReUler KurjańBka
mój u~z!e,li. Wa~ . natyeh~last ,b~%~ro?entow}o.ch,. długoterminowych potyPolsk',_
takie i przedewszystkiem czynniki
czek, )esh )esłescle smutm - smlac SIę będZIeCIe do łez - jednem sło wych na terenie cal ej
Dr. med. J. Baum
wem
zarlól'łdzam najsurowiej i pr~ykar;uJę, aby na caas mego krćłklego któr:ych wpIynąć ma do masy ogul
pozagospodarcze. Ponieważ ponadDr. med. W. Eychner
pobytu w Łod_il, wszechwładnIe w pięo<nlłm wasze m mieście zapa- na suma 2,083 zł.
to wy:ącznie czynniki gospodarcze
Oena.
porodu n6 II kI. wrae nowała radość I wesele. NIech choć na kr6tki c.as umi kną swary
stanowią pierwotną przyczynę waW ciągu b. m. i grudnia zakOlipartyjne I kł{,~nle w:cajamne, JakIch podObno nie brakuj. I u Was,
z :dabiegBmi 200 zł.
hań cen i przemian konJtmkturala wszyscy młesEir;ańcy Łodal od lat 8 do 7S niech zjednoczą się w Czone zostaną ostatnie egzekurjr,
OpIeka nad d.Jeckiem
w%ajemnem .ku mnIe przywIązaniu, ktOre naJłepleJ objawi sIę 1lI tem, poczem bqdzia można zwołać OSt.l
nych, przeto ograniczeni~ ich dzia
Dr. med. J. Polakow gdy olbrzymia e>ala kinematografu Luna przepełniona będzie 00- teczne zebranie wierzycieli, celem
łań do minimum, na rzecz czynni
dziennie po brnagl.
dokonania podziału oSiągnięte.j 2
ków wewnętrzno - gospodarczych,
wymagają jeszcze dalszej ro~do
r,g-zpkucji sumy.
winnoby sprowadzić stan moZlłweJ
Dan
W
pałacu
moim
królewskim
w
Lunie
wy, stanowią jednak niewątpliwie
rÓwnowagi gospodarczej.
Mns<1 obecnie po
odtrącrnh
Za zgodność manifestu:
zaczątek nowych mefod badań go
wszystkich
wydatków
posiada
~,
Poglą;ly dr. Romana
Battaglii spodarczych.
L-)
Nlelki kanclerz Koronny (-) Wesołek ka'3ie 5,489 zł.
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oraz stałe prowadzenie przepisowycb,
uproszczonych k s i ą g handlowych
przez pierwszorzędnego rzeClwznawcę
księgowego uskutecznia biuro

mUJszą być poddane

dosaO.ncj
krytycc. A przecież omalWiany
wY'padek nie jest pierws.zą, próba brania
taniej satysfakcji
PIOTRKOWSKA 89, tel. 223-38
przez Lwów.
Po,sądza.lą nas o to, że nie lu·
bimy J.wow1run. Na to mOlŻemy
Dr. med.
odlpowiedzieć s~owami
auJtora
t~go za'l'Z,urou: podsta,wy "rewelacji" tej są dość klI"UChe i już
Pl'lZy pierwszY'ID podmuchu rozlatują, się w s.tl'\Zę!py. Falldem
fachowiec branży ekspedycyjnej
jest, że dziś Lwów rE'Jprezentu·'
przeprowadził się
poszukiwa.ny na warunkach tJje niski pOlziool, stwńerdzi1iś
Oferty pod AB
na ul. Zachodnią 59-a działu wdozysku.
my to., chlOciaŻlby na meczru. Ł.
administracji.
łeleł. 148-96
K. S. - P ogOll. , a jeśliby ktoś
p,ayJmuje od 8-9 r. ! od (1-8 w.
uważaj, że jeden mec.z to zbyt
mało, by ux:abit sOlbie
zdanie
Dr. med.
o g'rze "Pogoni", niech wsrpoanni zatWody Łódź - Lwów, w
których drużyna lwows·ka skła
dała się z gTaC,zy "PogOlIlli". Zdaje się, że był jeszcze goI1Szy.
Chor. s~6rne i wenerycJlne
Nic dziwnego, żc nas'za oT»lllja
o meczach tych bY1la nieprzy- Piotrkowska 56 tel. 148-62
Do akt. Nr. 2209 1152 r.
1
1
chylna. N3Jtomaast byłiśmy i je· Pnyjmuje codziennie od 1 /2 - 5 / 2
pp. w nie dz. i ~więt~ od 5 - 5 pp.
Oglosl2enie.
steśmy pełni 1lJZnania za heroKomornIk SQdu Grod.klego w Ło·
icmą postawę Cza'fllydh,
wal ..
dzl, rewiru 4-go :llImlesskllły w
Dr. med.
czących zawzięcie o punkty, w
Łodzi prsy ul. Trllu~utta 10 na sasyłtuacji, zdalwałoby się,
dla
!ladzie art. 1030 U. P. C. ogłll5za, że
w dniu. 13 grudnia 1932 roku od
nich WPJ'l()$t beznadziejnej i z
godz. 10 r. w l..odlli pPl!Y ul.
zadowolenicm wi'tamy fakt. iż
Piotrkowskiej 124
drUJżyna ta pozostaje nadał
w
Chorobr kobieoe I akuuerja
odbędzIe sit; spueda:i z przetargu
lidze. Za swą posLa'wę zalsłu·ży
publIclnego ruohomoŚci nalełąoyoh
przeprowadził się
ła na to. w zlUJPelnoŚCi.
do Witoldll JetewsJliego
i składa.i!ł<lych się z urzl1dzenill mie·
W'lczańską
Za to, że dorobek
piłkarzy
szkllnill I maszyny do pisanill
Lwowa
w roz.crywkach li.go(róg Anny) Tel. 178·02
Ol!&Boowanych na sumę Zł. 1070.wych w pO'l'ównaniu q; Krakot6dlł, 30. 11. 32 r.
wem jest nikły, my, zd.aje się,
Komol'nlk
Stefan ZaJko_1r1
LECZNICA
nie 'Ponosimy iladnei winy. <Xeniamy wedJluJg zasług
w my§,1
Do akt. Nr. 2232 11932
zasady ,;wedle stawu ~rohla".

Poważnu uslosunhowanu

Z. D TY BR akwiz tor.
UROLOG
------

H. SZU CE

Artur Kfi h e

bez aski

30.11. (pAT) - Pierwotnie wyznaczony
przez PZB
skład reprezentacji Polski na mecz
niedzielny ze Szwecją w Poznaniu
_ zostanie prawdopodobnie zmie·
niony.
Skład pierwotny brzmiał: Misior
ny, Polus, Cyran, Klimczak, Gam
carek, Chmielewski,
Zielińsl{i I
Wocka.
Jak się obecnie okazuje _ Cy.

orllz fe wssystkie, które cechu·
je wybitny artyzm w pomyśle,
rełyserji
i pif<knej oprawie
muzycznej!

Walne zebranie
Ł.K.S.-u

135

nB ol.

chorób oczu

na mecz bokserski ze

POZNA~,

T"

"

OsB a Zmian, w reprezentacii

kolarzy

la

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ma. . . .

prasu Iwowsl'iej w odpowiedzi

Artykuł nasz
pod tytulcm
Nie mamv najmniejszego za"Lwów w "Pogoni" widzi mi- miaru wypierać się tej sylIupaslrza" (z dnia 23 listopada) zna- tji dla piłkad'zv krako.wsikioh i
lazł żywy oddźwi~k w prasie nadał jes1:eśmy pełni
uznania
lwowshcj ("Gazela Poranna"), dla jego wyczynów. Fakt pięcio
która omuwiaiąc kwest.jonowa- krotnego zdobycia tyłul1l.1
min, PfiZ'CZ nas lylu.:" "moralne~.)" strza Hgi przez Kraków mOWI
mistrza Pol ki, jakim obdano- sam za siebie. A jak to było za
no "Pog06", wycią~a
z tego I szóSlŁvrn razean, OOY na mis-trza
dziwl1Y wni'Osck, jatkoby piłkar-I kreowruno 'Vartę, nie potu'zebuslwo lwowskie hVło przez nas jemy chyba naszemu
koledze
specjalnie nieluhiane i jedno· po piórze przypominać. Zresztą
cześnie stall'a się
dowieść,
żc kto wie może zdoŁa'ł jUli za('wo "moralne" mi'5lt>r7.osrtwo bie pomOlec
o sWYlCh wY'stlłlPi~·
J'zc swój poclzątek nie we Lwo- niach, nie 3!probujących takie·
,de, a w Krakowie,
prz~zem go załatw~enia SlP'I'3.wy?
Zdaprz~'pisuje nam s'Pecjalną sym' niem naszem, WylClZyn pIi.Jlkarzy
pa1tję dla krakowskiego footba- J{raJkowa zasłUlguje na calko.wi
lll. te uznanie, a klo teg-o nic chce
dojrzeć, narazić się mflllS,i na zarzur!: brak u bezsiflronnoŚICi.
A teraz, dla UJlluknięcia nieBF,ZKONKURENCYJNY
porozumień, ZaJZlllalCzamy, że oREPERTUAR FILMOWY
mawialiśmy i oonawiany tylko
Dźwiękowego Kina
rozgrywki o mistroZ'Oshvo ligi.
Nie kwestjonujemy, iż niefortunny tytuł "mor,a,1n~o" mIstrza bie.r,ze swój początek
z
Kra.kowa. Narodziny jegO skrytykowali'Śmy swego czaSlu
tak,
jak krytykujemy obecnie nic·
wczesne
wY1słąlP'iellia
pra,sy
lwoWlSkiej,
Zgadz3Jffi się, że wYSlt~piellie
to może być uważane za wytknięcie błędu
popełn i 0Ill ego
Polski przebój dźwiękowy
swego. czasu pr.zez KTa'kÓ'w. Ta
z J a:raczem, Maszyńskim,
kiego kon~ka dobnze dosiąść raz
Olszą, Zarembińską, Par-·
jeden
i przy okaz1ji odJpłacić
nelem, Halamą, Fogiem i
pięknem za nadobne, gdy jedGrywińską·
nak są to wypadki nagminne,
mimowoli budlZą one niesmak i

"

n

1m

Szwecją

ran nie może startować.
Polus i
Wocka w ostatnich swoich
wał
kach wykazali słabą formę. Kapitan związkowy PZB liczy się wobec tego z koniecznością zastąpie
nie wymienionych trzech pięściarzy
innymi zawodnikami.
Na razie wiadomo, Ze
Cyrana brany jest
w
Rudzki.

zamiast

Ogłoszenie.

ze sialemilCSakami

D-ra

Komornik Sądu Grodzkiego" to·
d,i rewiru .. :aamieslkały .. ł.od.i
prsy ul. Trllugutta 10
n. ZRaadsio art. 10.50 Ust Poń. Cyvr.
ogłaBlła, że w dn. 13 grudnia 1932 r.
od go d •. 10 rano, w Łodzi, pr_y ul.

Dnebioa

ul. Piotrkowska 90,

tel. 221·72

Kilińskiego 87
odbędllie eię sprlleda~ pner: licytację
ruohomośei, należl\cyoh do

P'.ylmule sle chorych wJmalIal~lJych PllebJwllnl1l w leClnlcy (operacIe etc.), a te!lłe chorych p,.yohodl~cych. aod~.
'Prlyf~6 od 9 f I od 4-7'/8

firmy »Bracia Zajdenwupm"
i słdll.da.j!łcyah się s kasy ogniotrwalej
biurka i 50 tuzinów da,nskich poń
czoch jedwabnych
oS.lIcowanych nil sumę zł. 1300.-

Włllścicielkll

Instytutu Kosmetycznego

rachu6ę

ł.,ódi,

30.11 32 r.

Komornik Stefan Zajkowsk\

Cebulki Kwiatowe,

hiacynt6w, tulIplln6w itp.
Dnia 9 grudnia r. b. odbęthie, !II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!
(sprzedaż cebulek do 5 grudnia
siq w lokalu własnym
pr1.y
nI.
włąclnie)
Piotrkowskiej 174, walne zebranie
NASIONA do gruntu i pod szllłem,
:::ekcji kolarskiej Łódzkiego Klubu
PREPARATY chemiczne i w. in·
nych polecllją Składy:
Sportowego, na którem poza
AUDYCJE
ZAGRANICZNE
,
22,10 Muzy~:a. z płyt gramofonoPiotrkowska 175, tel. 138-76 L. JASIŃSKIEGO, pl0wlldllone od
omó,yicniem aktualnych spraw,
Konigswusterhausen (1635)
1870 1. w .Łodsi, ul. Św. AndrztJla
poprl. oł. pllrter
nastąpią wybory
nowych władz wych.
10, fel. 168·56 i w Łęczycy, ul.
2.1.,00 Konuert fortepianowy D·
Po powrocIe :I Paryża
12,35
Poranek
szkolny
z
filharsekcji.
Posnańskll 30. tel. 125. Ponadto
stosuJe nlljnowsze lIdobycr:e wled~y
dur Mozart.a.
monji warszaw:::kiej.
" ŁęcsycJ drzewka i krzewy
kosmetycznej.
15,25 Płyty gramofonowe.
Heilsberg (276)
owocowe.
Be.powrotne usuwanie owłosienia
15.35 "Tydzień przedświąteczny"
18,50 Kwintet smyczkowy C-dur najnowsz~ bezbolesną metodą. Leczep. Irena Szumlakowska.
Beethovena i Kwartet smyczkowy nie włlZelklch defektów cerv. Trwllle
w robotnic2.ej reprezen- wygł.
15,50 Płyty gram01()nowe.,
przyciemnianie brwi I rzęs. Lampa
C-moll Szuberta.
tacji
kWllrcowa. Solux.
16,15 Lekcja języka francuskieWrocław (325)
Ceny kryzysowe.
Jak już donosiliśmy, w najbliż go (kurs średni)
składającego się fi: 3 lub 4 nie21,10 Muzyka kameralna na in16,40 "Przyrost ludności wIli.'
szą nie~ielę roeegrany zostanie
dużych pokoji z wygodami w
strumenty dęte (Divertimento Eswygł.
prof.· A·
IV DąbrGwie Górniczej treningowy ta eh kryzys1<" czystym domu, w okolicach od
Gabinet kosmetyki
dur Moearta i Suita ta.neczna Blumecz piłkarski pomię)dzy reprezen· dam Krzy7:anowski.
leganlozeJ I toal_towaJ
ul. Cegielnianej do Ewangiemera).
17,00 Płyty gramofonowe.
tacjami robotniczemi Polski pół
lickiej poszukuje od 1 styoznia
Kalundborg (1153)
18,00 Muzyka lekka.
Ilocnej i pOłudniowej, który zade1933 r. firma agcnturowa.
20.00 "Requiem" Verdiego.
18,45 Skrzynka pocztowa łMz
eyduje o zestawieniu drużyny na
Oferty uprasza się składać do
dyplom Uniwersytecki
Manche6ter (301)
!!lecz o mistrzostwo Europy prze- ka.
Moniuszki 1, tel. 127-99.
administracji niniejszego pisma
22,35 Re,cital wiolonczelowy.
ciwko Niemcom.
UsuwanIe wszelkIch
pod literą nS, D. "
defekt6w cery.
Skł<1.d obydwuch (~rużyn został
Lahti (1796)
Usuwanie bellpowrollnle I belE
i"ż ustalony. W drużynie północy
19,05 Koncert (Kwartet smyczślad6w sapecących włos6w.
uwzględnieni są trzej piikarze łóclz
Przyjmuje 10-2 ! 4-8 wiecr:.
kowy Stenhammara, Sonata skrzyp
liiego Widzewa, a mianowicie: Głp.
cowa JWhauda, KOJlce,r t fortepi:t- 111.........________ w nowym domu naprzeciwko Pllrhu
{owski, Szumlak i R.othe.
'lowy Laitinena).
ł
ł
~
8tll9:1iioll. N01l'0clJesne, słoncclne a
pokojowe z kuohni(ł i wsaelkiemi
Medjolan (332)
SZKO" A KOSMETYCZNA w.ygodami. Sklepy. Wiadomoś~, Cegiel.
...
nIllna 80 u g090pdullI.
568-9
20,30 Opera Giordana "Fedora·'.
farlować
.ala!. 1924 r. slItwierdr:onll prze,; wł.
RZYm (4410)
~
Pllństwowe
będzie
20,45 Operetka FalIa .• Piękna
19,:W KorllUllikat izby przem.
Z:nzQu sztllcznrgo lo<1owiska .,y handlo\\'oj w Lodzi.
l~izetta".
PIotrkowska 111 tel. 163·77
Katowicach pozyska j już zapewni!"
Bukareszt (394)
1U,30 Feljeton litr'radu .,Nowa
Śr6dmleJaka
16 łel. 169-93
!lie zc strony Wiener EV, te [lro- liter.1tura w nowej Polilce" dysku·
20,00 Opera Pucciniego .,.Ma
RacjonaInIl kosmetykIl leczniczlI i tojektow:1ny przf\z lorlowii;];:o start sja l;tel':1cka nr. Wyjaśnie,nie sta- dame Butterfly·'.
aletowa. Odmłlldllanie. RadykllJne u- meble nowoozesne, korytarzt'\
mistrz:t flwiat.a. Sr,hii{.frJ'a. w Pols(;(', nowi~k. Djalog dora St. Adamc7.C1V
Budapeszt (550)
suwIlnie SSpecsltcych wł.sów. farbo' i pokoje dziecinne polec:
tloj(17je przypus zczalnie na skutki!. sldego z dr. L. Pomirowskim.
znana firma
~O,15 KoncerL z utlzialelll Ru~ wanle włosów. Porlldnill orli z indywiR('h!lfit r startować mn. w czasie, 21.30 ':'Iuchowisko p. t. .,Atlwo· giera Rieci (Koncert skrzypco\\ y dualne sfoso~anie h.yg .• ~osm. prepa·
PO CENACH NISKICH
rat6w ~IBAP . PrzYJrnuJe <ld 10 - - 8
•
6" i:l t Bo:l;ego Narod"l('nia w K[lt.o- kilt i rMe" Pl!.'. Szaniawskiego.
Mendelłsohna, Romans
i Rondo
wiec.. Porady bezpłatnie, Ceny
~l
PIOTRKOWSKA 1€
wkuch. ił. naste,Pnie w Za.k0p.uuel1l.
22,Hi Muzyka taneczna.
~tbovena. Suita Czajkow8kię~()l
Draystępn..
•~ •
H.
W podwdflu.

Co usIJszrm,

3

dziś

Drzez radio·

graczy Widzewa
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Z.SZ

L E

Imieszkania do wunalUCla

I

Schiller

Insł .I U dB Beauf e

w Po see

........... ............

E

ANNA RYDEL

Ollf[IARSKI

Ja

~-----~-

D.wl~kowy

1 xtr

_.-

" rze \Vi ś -e"

,.GI:.OS PORANNt'"' --- '1981

Nr. 328

•

premiera I

Dziś

Kino-Teatr

-

U le

Niezrównany EMIL JANNINGS wraz
z OLGA CZECHOWA w filmie p. t.

•

- 100-DrOC. m6wion,.
Nadprogram: Aktualnoeci filmowe i

wesoła

komedja kreskowa oraz

aktualności

filmowe.

Poozątek

seansów w dni powszednie o g. 4 p. p., w niedziel~ i świeta o godz. 2 p. p. Ostatni seans o godz. 10 wieol!:.
Ceny miejsc: I 1.09, II 90 gr., III 45 gr. Kupony ulgowe po 70 gr. ważne codziennie w niedziele i święta do godz. 18-ej
W sobotę, dn. 3 grudnia r. b. o godz. 12 w poło i w niedzielę, 4 grudnia o godz. 1ł-ej rano wyświetlane będą
poranki dla młOdzież,. Ceny miejsc dla młodzieży po 20 gr., dla dorosłych po 45 gr.
2eromsklego 74-'16

UWAGA:

r6Q Kopern\lta

~ejścia w niedziele i święta. nieważne.
Następny program: "Tragedja Amerykańska" Rez. Sternberga

Passe-partouts i bilety wolnego

ANONS I

I~l!t~~j. p!~pr!~~~d'J~!
W Łodzi, Wólczańska

•
RES TAURACJA

BAR "PAK"

140

TRAUGUTTA Nr. 2

przyjmuje przepisywanie na maszynie,
prowadzenie ksiąg handlowych,
Porady i rekursy podatkowe. Porady
i skargi prawne. Inkaso, administraoje.

TEL. 232-,08.

Zawiadamiam Szanownyeh
Bywalców, iż Z dniem 1
grudnia r. b. urządzam w
lokalu moim

Obwieszczenie.
Magistrat m. Łodzi niniejszeru podaje do
publicznej wiadomości, że Urząd Wojewódzki
tódzki- Wydział Samorządowy-reskryptem z
dnia 18 listopada 1932 r. L. SJ:f.I 5/ lfi32 zatwierdził uchwalone przez Radę Miejską w dniu 15
września 1932 r. stawki komunalnego dodatku
do opłat państwowych od patentów na wyrób
i sprzedaż trunków na rok 19;j3 w wysokośoi
następującej:
6) 100°/0 opłaty państwowej

od patentu na wyrób
trunków, przetworów wódczanych i spirytusowych.
b) 200°/0 opłaty państwowej od patentu na sprzedaż trunków, przetworów wódczanych i spirytusowych.
tódź, dnia 30 listopada 1932 r.

Magistrat m.

Łodzi

••••••••••••••••••••••••

l'Ieble

Dancing-Bar.

••••••••••••••••••••••••

Codziennie od godz. 8 wieoz.
przygrywać będzie doskonała orkiestra. Pi~kne i eleganckie tancerki

Pomimo

I

zwiększonyeh

4. W JłJł:I'IJtNJl

się

kosztów eeny nie-

o liczne odwiedzanie naszego
lokalu.

-

I

B. ZiemieckJ.

z

DOSKONAŁE

Dziś

i dni

PaClMi iVI:: 5 gr.
poleea CUKIERNIA

"Zródlo"

wł.

.

Z. 6omollóshi

Przejazd 1, tel. 209-87 i 133-72

następnych!
dźwiękowe,

przefilm
"Na Zachodzie bell zmian" p. t.

wyłszające SWq

bogatą

- - - - - - - - - - - - - - -. .

treśeltł

_

najeźdzcy

KU P U J CI E Z l-go Z R 6 Dt A

(Czw6rka plechur6w)
FRONT ZACHODNI 1918 ROKU
W rola eh j;!ł6wnychl Gustaw 018851,
Frit. Kompers,
Jan Moebls I
Jackle Mormler
Nadprogram:
"Igraszki z plenlQdzml"

lóże k
mlltlllow,ch

.PATBNT-

WytJ1Dsnek

IImllr,1t8ń.ltlah

I

Kupno I sprzsdał.
________
,___=,

I
I

ZŁOTO, BIżUTERJĘ i

kwity
lombardowe kupuje i płaoi najwyższe ceny.
Magazyn jubilerski L Fijalko, Piotrkoweka 7

POLONISTKA (Uniwers. Warsz.)
udziela lekcji dorosłym. (chętrie
-- cudzoziemcom) metodą skróconą. MASZYNA DO PRANIA. now~,
zagraniczna, marki "John" okaOGóLNEJ TEORJI PRAWA Tel. 114-56 od godz. 1-3 i od zyjnie tanio do sprsedania.
29799-3 Wiadomość telefonicznie 226-82
udziela według prof. Jarry U. 20-21.
W. student prawa. Wykłada
też prawo rzymskie według wymagań U. W. Daje praktyozne NIEMKA wyucza niemie.ckiego w DO SPRZEDANIA place tanio i na
wskazówki dla studentów I ro- sześciu miesiącach, konwersacja, dogodnych warunkach. Bliższe wia
ku. Postępy ..gwarantowane. O~ korespondencja. Ceny niskie. Listy domości Feliks Maurer, ulica Lima
nowskiego, cegielnia. Tel, 182-66.
sub. "Prawo do adm. "Głosu pod "Dyplom" do admin. "Głosu"
3230-2

IIIBllIIII j UlJmowanla :

I

4>ar oas v.
,

II:

.

mlesłęosna ..,GłOBU PO'ilnnego"

lIe _wsłklemi dodatllami wynosi w ł:.odał eł. 4.60, " odnoslIlsnie _
p.. eal"~ pOC1lltoWI\ w kraju - fi. 8.-' .8~llniC" _ II&. 9. -

R~kopis6w

redakcja nie zwraea.

~dakt.or: EUAellius. Krpnman.

sympatyczną,

mają,cą
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POSIADA.."-1 lokal w śródmieściu,
poszukuję spólnika (czkQ) z wspl)ł
RABKA Pensjonat "Rokitna" Wy- pracą., najchętnie.j bufetowca lub
ganowskich słoneczne pokoje, bal- wędliniarza. Listy pod ,,1000 do1."
kony - taras - leżalnia zimowa do adm. "Głl)su".
kąpiele gazowe. Telefon 89. Ceny niskie.
24384--6
ZGUBIONO kwit Elektrowni
Ł6dzkiei za Nr. 71323 z dnia
7 I VII-1931 r., na zł. 16.- wyPoud,
dany na nazwisko Zy.unta
KILKU inteligentnycl'i, wymow- Kołakowslcieg-o, zam. Ł,nft8 7.
nych panów przyjmiemy do
powainei pracy propagandowej ZGUBIONO kwit kaucyjny Elekza dobrem wynagrodzeniem na trowni Łódzkiej na nazwisko J ówf
stałe.
Zgłoszenia osobiste w Pinkus W&ks, Zachodnia 36.
czwartek, godzina 10-12 i 3-5
pp. Przejazd 20. m. 17, (oficyLokale
na, lewo I p.)
SŁOr-;ECZNY, eleg. umeblowany
pokój, wzgl. dwa, komfort,
KUCHARKA
bardzo dobrze gotu·
jąca, poszukuje posady ewent. na przenośny telefon, Juks. łazien
wyjazd. Listy Pod "Zdolna'~ do ki, front l p., centrum Piotradm. "Głosu".
kowskiej do oddania. Piotrkow'
ska 81, m. 5.
UCZCIWA, pracowita, szuka. praCy na. parę godzin. Listy dQ ))Gło- 1, WZGLĘDNIE 2 eleganekie
umeblowane pokoje, oddzielne
su" pod "Stanisława".
wejście, wszelkie wygody, solidnemu panu do wynajęcia.
Piotrkowska 175, m. 9,' tel,
138-',1.
PIĘĆ tysięcy złotych poszuki....
wane do mająoego powstać ,.,GEGUZ", t'iotrkowska 82, tel.
przedsi~biorstw8 o charakterze 132-40 poleca bez odstępnego:
gospodarozym, nieznanym do- Zł. 220.- KWART. ~ pokoje J'
tychczas n8 terenie Łodzi. kuchnią, wygody, I p.
Przewid.iane znaczne zyski.
Amortyzacja wkładu zapewnio- Zł. 30.-- MIES. z klatki scho·
na. Szczegóły: Biuro "Polonia", dowej pokoje umeblowane.
Aleja 1 Maja 7, od 2 do 4 pp.
DUŻy dwuokienny frontowy
PRACOWNIA sukien szyje su- POkÓl z wszelkiemi wygodami
knie od 5 zł. pg. najnowszych i telefonem do wynajęcia od
modeli. Wykonanie pierwszo- zaraz. Telefon 114-3~. Zawadzka
-3
rz~dne. Południowa 20, m. 84. 15, II p. front.
728-5
POSZUKIWANY zaraz pokoik 11meblowany.
Listy do adm. "GloANTONI ŁAPIŃSKI obrońca
BU" pod ,,25 uotych".
przy Sądach Grodzkich porad
prawnych udziela. Z8 wynagrodzeniem 2 złotych. Nieza- MŁODE bezdzietne małżeństwo Vo
3l:ukuje pokoju umeblowanego.' Do
mo~nym ustępstwa.
kładne listy pod ~,Punktualny" do
adm. "Glosu".
SAMOTNA inteligentna osoba
(izr.) przyjmie dziecko na wychowanie 118 solidne wynagro- SŁONECZNE 2 pokoje z kuchnia
i wygodą, front, II piętro, w do:
dzenie. Oferty do administracji
brym stanie do odstąpienia. Telepod "Dzieeko ".
fon 189-26.'
325!ł--2
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WlIiLKI WYBOR

Pooz~tek w dni powsz. O g. 4, w 8ob.
o g. 3, w niedziele i święta o go 2.
Ostatni seans o g. 9.15.
Następny program: X z PAWIAKA

_m

Uzdrowiska

I

KILlNSKIEGO Nr. 1T8

Wielkie areydzielo

starszą,
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PREZYDENT:

wę

większe

mieszkanie. Dyskrecja zaSienkiewicza 23,
pewniona. Anonimy bez odpowiedzi
róg Moniuszki
tel. 191-00 Listy :r. dokładnym adresem pod
"Dyskrecja" do aclmin. "Głosu".

podwyższone.

Uprasza

"Praca"

SKLEP spmywczy pierwilzorzędnie
urządzony na.
najruchliwszej ulicy _ tanio sprzedam. Listy do
Kursy Zawodowe Żeńskie przy
adm. pod "Pierwszorzędny'.
Tow. Szerzenia Pracy Zawad.
wśród Kobiet Żyd.
RADIO 4-lampowe, odbiornik Neu·
trodyn& z akumulatorem, aparatem
Wólczańska 21, tel. 167-15
anodowym, jedllocześnie, z prostow Przyjmuje zapisy na nast. działy:
nikiem do ładowania akumulatora. 1. Gorseciarstwo - Krój
okazyjnie do sprzedania. Ekierb 2. Krawiectwo- damskie i
nr. 7 (przecznica ul. Sierakowskie 3. konfekcja dziecinna
go) tel. 101-27.
4. Haft, roboty r~czne i
roboty weneckie
5. Modniarstwo-kapelusze
Bieliźniarstwo Krój
6. Ondulacja
7. Manicure
Sekretarjat czynny od 9-1
naJlsPlzs i najpięknlsJsls
i 8-7 po poło
po najniższych cenach nabyć można tylko u
ADWOKA'I' samotny, poślubi wdo
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OglOSZ DII
ża willr~a milimetrowy 1-szp~ltowy (atrono ~ sapa!t~: I-szll atro~a 2 zł., Reklamy tekste",
.
• redakCYJnym zł.
w teldcu'l a ZIlstr~ełentem mIejsca na strome od a do 7 wł~cznle 60 gr.
1.50;

gr.,

bu 21astrsełema mieJsca 50 gr., nadeałane od ~o!,~ 8-eJ do koA~a tekstu 40
nekrologi 40 gr. Zwyczajni
(str. 10 ~.pa.lt! l~ gr. Drobne 15 gr•.sa WJl'1lI, naJanleJsse o~lollZente ał. 1.50. Posllukiwanie pRC)' 10 gr. lrłI w,.
rll%, naJmmelsz!'i zł. 1.~O. Ogłoazmut zaręczynowe I AŚlublllOwe 12 zł. Ogłoszenia &lUJliaJacowe obliczane ..
050 Vo ru1)łel. fmn lWtt. 10011", Za oJIł. tahel4ryCQ§ ltlh ~ ~tk. 5(jJ/t), QJłt dwu kolor. o SfiJ/a QrQ,łeJ
Reklarry w dodatku ilustrowanym za 1 cm. kwadratowy 1 sł.

°

Za wYdaw~:lictwo • Prasa, .. t WydAwnicza

S1). lG Q.!U.

WP. Eu~eo.iUBz Kronman.

W drukarni własnej Piolrkowika 101

